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COMPETITIE

Nominatie jaarlijkse sportprijzen

Tussen de namen van de sporters en

coaches die in aanmerking komen voor de

jaarlijkse sportprijzen "Sportman,

Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en

Paralympiër van het Jaar" vinden we

Hannes Obreno, Niels van Zandweghe en

Dirk Crois, proficiat! 
 

OBIC  19 november 2016

Op zaterdag 19 november vond in de

Expohal te Deurne de OBIC plaats. De

roeiers werden luidkeels aangemoedigd en

gaven er het beste van zichzelf. Het was

trouwens de eerste keer dat er geen

coaches naast de roeiers zaten.  
Lees meer 

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1301


Lange afstand Seneffe  13 november 2016

Op zondag 13 november vond de lange

afstandswedstrijd in Seneffe plaats, de

eerste test op het water voor kandidaat

internationale roeiers voor het komende

seizoen. In het totaal waren er 64

deelnemers. De meteo was vrij goed,

weinig wind maar wel koud. 
Lees meer

KRNSO Ergorun  18 december 2016

KRNSO nodigt u uit om op zondag

18 december deel te nemen aan hun

tweede Ergorun! 

Klik hier om in te schrijven.

Transferperiode 2016

Roeiers die van club wensen te

veranderen, moeten dit aanvragen bij de

oorspronkelijke vereniging en de Vlaamse

Roeiliga via een aangetekend schrijven

tussen 1 november en 15 december. Je

kunt de reglementering hieromtrent

nalezen in de Roeicodex.   

Lees meer

RECREATIE

Toertochten VRL en FISA 2017

De VRL toertocht zal doorgaan op 11 juni

2017 en waarschijnlijk op de Dender. 

De FISA toertocht gaat door van 16 tot 24

september 2017 en vaart langs de

Ligurische kust van Bocca Di Magra tot

Genoa (ITA).  
Lees meer

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=1301&aid=50714&lg=2
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRNSO23174ER
http://login.twizzit.com/public/filemanager/6/10/2015/codex%202014%20nl%20pr.pdf
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=52051&lg=2


OPLEIDING EN BIJSCHOLING

Bijscholing recreatie  14 december 2016

Wens je mee te denken over de toekomst

van het recreatief roeien, ongeacht de

leeftijd? Kom dan naar de bijscholing

recreatief roeien op woensdag 14

december om 19u in het Huis van de Sport

in Gent. 

Het is een startschot van een werkgroep

met als doel een kwalitatieve uitbouw van

het recreatieve roeien in Vlaanderen. 

 

Kom je af? Graag een seintje via

info@vlaamseroeiliga.be.

Dag van de Trainer  17 december 2016

Op zaterdag 17 december 2016

organiseert de Vlaamse Trainersschool

(VTS) de zevende editie van de Dag van de

Trainer in en rond de Topsporthal

Vlaanderen te Gent.

De Vlaamse Roeiliga zal de hele dag

aanwezig zijn met een infostand en wij

verzorgen ook een bijscholing rond

roeitechniek van 13u3015u00. 

Lees meer

VTSPlus Kalender

Levenslang bijleren als sportbegeleider is

belangrijk. Daarom organiseert en erkent

de Vlaamse Trainersschool heel wat

kwaliteitsvolle bijscholingen in Vlaanderen.  

Lees meer

CLUBNIEUWS

Kimberly Buys lanceert TOPactie 5: Doe de thematraining!

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=47172&lg=2
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/


Ontdek de thematrainingen van Kimberly

Buys en zet pesten op een sportieve

manier in de kijker!

TOPactie 5 'Doe de

thematraining' reikt drie

thematrainingen aan die sportbegeleiders

kunnen koppelen aan spel en

bewegingsvormen.  
Lees meer

Opgelet: dopeer je niet onbewust!

Bepaalde geneesmiddelen of

voedingssupplementen bevatten verboden

stoffen. Let daarmee op! Neem nooit

medicijnen of voedingssupplementen in

zonder voorschrift of advies van een

(sport)arts of voedingsdeskundige. 

Lees meer

Zet jouw sportinitiatief tot eind 2016 extra in de kijker  

Sport Vlaanderen wil ook buiten de Maand

van de Sportclub originele sportinitiatieven

ondersteunen door deze extra in de kijker

te plaatsen.  

Lees meer

BESTUURSNIEUWS

Transgenders in de sport

Sport Vlaanderen ontwikkelde een digitale

brochure "Transgenders in de sport" en wil

hiermee volop inzetten op de verhoging

van het welbevinden van transgender

sporters en het vergroten van de sociale

inclusie in de sport. 
Lees meer

TIP: vind vrijwilligers via giveaday.be

https://topindesport.be/acties/#step5
https://topindesport.be/acties/#step5
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=50253&lg=2
https://login.twizzit.com/public/v2/media/8/58245daf2b733.pdf
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=48665&lg=2
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792&aid=50878&lg=2


Ben je op zoek naar vrijwilligers voor activiteiten van je club? Registreer je dan gratis op de

website www.giveaday.be, zodat je clubactiviteiten zichtbaar zijn voor geïnteresseerde

vrijwilligers in je buurt! 

Lees meer

WIST JE DAT ...
… de tweede editie van de Vlaamse Roei Awards opnieuw een gezellig samenzijn was?

Foto's zijn te bekijken op onze website en facebookpagina. 

 

… het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga gesloten is van vrijdag 23 december tot en

met maandag 2 januari? In de maand december zal er geen nieuwsbrief verstuurd

worden. We wensen iedereen prettige feestdagen toe! 

 

… de Vlaamse Roeiliga vanaf 1 januari 2017 overstapt naar verzekeringsmaatschappij

ARENA? Op maandag 6 februari zal er een bijscholing georganiseerd worden, noteer

deze datum alvast in jullie agenda! 

  

… de stad Phnom Penh in Cambodja het einde van het regenseizoen viert met een grote

bootrace in lange roeiboten? Klik hier om het artikeltje te lezen. 

  

… biomechanicus Dr. Valery Kleshnev tijdens de herfststage een aantal biomechanische

metingen kwam doen bij de lichte dubbeltwee Tim BrysNiels Van Zandweghe en bij

lichtgewicht skiffeur Ruben Somers? Achteraf volgde er een heel interessante toelichting

waarbij er nuttige feedback werd gegeven. Klik hier om de foto’s te bekijken. 

  

… KR Brugge zich inzette voor de Warmste Week van Studio Brussel? Urbanus was

aanwezig om de roeiers een hart onder de riem te steken! De voorlopige opbrengst van

het roeievent bedraagt 1.097 euro. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

http://www.giveaday.be/
https://www.giveaday.be/
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=864
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/
http://weekend.knack.be/lifestyle/reizen/phnom-penh-in-cambodja-viert-einde-van-het-regenseizoen-met-grote-bootrace/article-normal-775381.html?utm_source=Newsletter-14/11/2016&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBWKREIS
https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/posts/1259057727469804
http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/roeiers-trotseren-herfststorm-ten-voordele-van-music-for-life/article-normal-242233.html


14/12/2016 

Bijscholing recreatie 

17/12/2016 

Dag van de Trainer (Gent) 

18/12/2016 

Ergorun (KRNSO) 

26/12/2016 

Loopestafette voor watersporters (KRSG)
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Lees snel de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga, veel leesplezier!
U kan de nieuwsbrief ook steeds downloaden op onze website.

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
Oktober 2016

COMPETITIE
Head of the Charles, Boston
2223 oktober 2016

(foto KRSG)

Tijdens het weekend van 2223 oktober nam Eveline Peleman

deel aan de Head of the Charles regatta  in het Amerikaanse

Boston. Peleman nam samen met 13 andere skiffeuses deel

in  de  lichtgewicht  categorie  en  won  de  race!  Ze  finishte  in

20.25,854.  Een  schitterende  prestatie!  Hierbij  haar  reactie:

“The  Head  of  the  Charles  is  de  grootste  wedstrijd  van  de

wereld (10.000 roeiers en 250.000 toeschouwers). Ik nam dit

jaar  voor  de  tweede  keer  deel  en  dankzij  mijn  deelname

vorig  jaar  kende  ik  het  bochtige  parcours  redelijk  goed. De

conditie zat duidelijk goed en dit  leverde mij de overwinning

op bij de lichtgewichten tegen een aantal WK roeisters en dit

Inschrijvingen

Kalender

13/11/2016
Lange afstandswedstrijd Seneffe
14/11/2016
Commissie Rowing for All (HvdS,
Gent)
19/11/2016
OBIC (expohal, Deurne)
02/12/2016
Roei Awards VRL (HvdS, Gent)
04/12/2016
Tête de Rivière SNUB
17/12/2016
Dag van de Trainer (Gent)



zou  uiteindelijk  een  8ste  plaats  in  de  open  categorie

opgeleverd  hebben.  Dit  geeft  veel  vertrouwen  na  een

hobbelig 2016."

VRL Jeugdroeihappening
8 oktober 2016

Op zaterdag 8 oktober was de Vlaamse Roeiliga te gast bij de

Gentse  RS  voor  de  organisatie  van  haar  jaarlijkse

Jeugdroeihappening. Een 55tal roeiers en roeisters mochten

het  einde  van  hun  roeiseizoen  vieren  in  een  stralende  zon.

Met  dank  aan  de  begeleiders  die  alle  roeiers  in  de  juiste

ploegen wisten  te manoeuvreren. Uiteindelijk werd Mazarine

Guilbert  (Gentse  RS)  de  eindwinnaar  en  won  KRNSO  het

clubklassement voor KRSG en de Gentse RS.  

Op de Happening werden tevens de prijzen uitgereikt van het

Allroundcriterium 2016. Nogmaals proficiat aan de laureaten:

JW12

1e plaats: NEUS Erin  KRNSO

2e plaats: ZENASNI Louiza  KRB

3e plaats: JANSSENS Marit  KRNSO

JM12

1e plaats: DEQUINNEMAERE Anton  GRS

2e plaats: WILLEMS Arjen  BTR

3e plaats: BOEY Mauri  KRNSO

JW14

1e plaats: NAGELS Rania  KRNSO

2e plaats: BEERLANDT Fleur  KRNSO

3e plaats: STEEN Ranie  KRNSO

JM14

1e plaats: KOURTESIS Ilias  BTR

2e plaats: MARCKX Stan  TRT

3e plaats: MARCKX Jonas  ARV

Clubklassement

JW12  KRNSO

JM12  KRNSO

JW14  KRNSO

JM14  TRT
 

Online te bekijken
De  eindstand  van  de  Bekers  van  België  en  het

Allroundcriterium  kunnen  op  onze  website  geraadpleegd

worden. 

26/12/2016 
Estafette der roeiers KRSG

Contact

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09 243 12 50 
www.vlaamseroeiliga.be

 

Mail ons

http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


Transferregeling 2016 
Roeiers  die  van  club  wensen  te  veranderen,  moeten  dit

aanvragen  bij  de  oorspronkelijke  vereniging  en  de Vlaamse

Roeiliga via een aangetekend schrijven  tussen 1  november

en  15  december.  Je  kunt  de  reglementering  hieromtrent

nalezen in de Roeicodex: klik hier.  

 

RECREATIE
Plassendale toertocht 
Naast de lange afstandwedstrijd werd op zondag 6 november

ook  de  Plassendale  Toertocht  gevaren  tussen  Brugge  en

Oostende.  40  deelnemers  in  10  boten  van  4  clubs  uit

Vlaanderen  en  Frankrijk  trotseerden  de  weergoden  op  de

afstand  van  KR  Brugge  tot  aan  de  gebouwen  van  KRNS

Oostende.  Met  de maaltijd  achteraf  kon  iedereen  zich  weer

opwarmen. Met deze  toertocht werd het  recreatieve  seizoen

ook mooi afgesloten. Vanaf nu  is het weer uitkijken naar de

eerste  toertochten  in  het  voorjaar.  De  eerste  zijn  de

toertochten van CRow en de VRL in april en juni.

 

OPLEIDING EN
BIJSCHOLING
Dag van de Trainer

Op  zaterdag  17  december  2016  organiseert  de  Vlaamse

Trainersschool  (VTS)  de  zevende  editie  van  de  Dag  van  de

Trainer in en rond de Topsporthal Vlaanderen te Gent. Net als

tijdens  de  vorige  edities  richten  ze  zich  tot  alle

trainers/sportbegeleiders  in  Vlaanderen,  zowel

gediplomeerde als (nog) nietgediplomeerde!

De Vlaamse Roeiliga zal de hele dag aanwezig zijn met

een infostand en wij verzorgen ook een bijscholing rond

roeitechniek  van  13u3015u00.  Spreker  is  René

Mijnders.

http://login.twizzit.com/public/filemanager/6/10/2015/codex%202014%20nl%20pr.pdf


 

René Mijnders is de meest succesvolle Nederlandse roeicoach

ooit. Hij  is  verantwoordelijk  voor meer  dan 40 medailles  op

wereldkampioenschappen  en  Olympische  Spelen.  Mijnders

was onder meer de coach van de befaamde 'Holland Acht' die

goud  veroverde  tijdens  de  Olympische  Spelen  van  Atlanta

1996.  Vier  jaar  later  behaalde  hij  met  de  Nederlandse

vrouwenacht zilver tijdens de Spelen van Sydney. In Athene

(2004) begeleidde hij de vrouwenacht naar Olympisch brons.

Recentelijk,  tijdens  de  Olympische  Spelen  van  Beijing  was

het  opnieuw  raak:  tijdens  een  fantastische  finale  veroverde

de  vrouwen  acht  van  Mijnders  onverwacht  de  zilveren

medaille. Mijnders was de afgelopen twintig jaar vooral actief

als bondscoach van het Nederlands Team. Daarnaast was hij

werkzaam als hoofdcoach van Zwitserland (2005 en 2006) en

begeleidde  hij  het  universiteitsteam  van Oxford  in  de  BOAT

RACE tegen Cambridge (1997).

 

Klik  hier  voor  het  volledige  programma  en  om  je  in  te

schrijven

VTS Plus Kalender
Levenslang bijleren als sportbegeleider is belangrijk. Daarom

organiseert  en  erkent  de  Vlaamse  Trainersschool  heel  wat

kwaliteitsvolle  bijscholingen  in  Vlaanderen.  Die  bijscholingen

zijn  in  de  eerste  plaats  bedoeld  voor  trainers,  redders,

sportbegeleiders  en  VTSmedewerkers  (bv.  docenten,

cursusverantwoordelijken  en  verantwoordelijken  voor  de

sportkaderopleidingen  bij  de  sportfederaties).  Je  vindt  de

volledige  lijst  met  bijscholingen  via  de  volgende  link:  klik

hier. 

 

STUDENTENROEIEN
Goed gestart

In  de  verschillende  regio’s  is  het  studentenroeien  opnieuw

goed gestart.

Gent: een recordaantal deelnemers aan de trainingen en een

eerste  aanzet  om  overkoepelende  groepsactiviteiten  te

organiseren.  Antwerpen:  Ook  meer  deelnemers  aan  de

trainingen en het vormen van een hechte roeigroep.

Hasselt:  Binnen  de  gevormde  groepen wordt  er  getraind  en

https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-bijscholing-op-jouw-maat/


testen uitgevoerd voor de selecties in november.
 

CLUBNIEUWS
VRL Stage Talentdetectie 
31 oktober  3 november 2016

In  de  herfstvakantie  ging  van maandag  31/10  –  donderdag

3/11  in  Hazewinkel  de  jeugdstage  voor  11  –  14jarige

talenten door. Op basis van de talentdetectie testen in mei en

de  jeugdduatlons  en  triatlons  doorheen  het  jaar  werd  een

selectie  gemaakt  en  een  groep  jongeren  uitgenodigd  uit

Vlaanderen  en Wallonië.  Tijdens  de  stage  stonden  er  zowel

roei  als  alternatieve  trainingen  (lopen,  fitometer,

zwemmen)  gepland.  De  deskundige  leiding  werd  verzorgd

door  Philippe  De  Waele,  Debora  Verbelen,  Katia  Van

Wesemael,  Caroline  Picard  en  Katrien  Verhaegen,  met  hulp

van Anke De Borger.

Winnaar REFFIE wedstrijd

Arthur Van Camp (Gentse RS) en Yolande Backeljauw (KRSG)

zijn uitgeroepen tot winnaars van de REFFIE wedstrijd, in het

kader  van  de  ‘Week  van  de  Official’.  Arthur  en  Yolande

mogen hun prijzenpakket in ontvangst nemen tijdens de VRL

Roei Awards op 2 december.
 

Huldiging kamprechters



Op  de  VRL  Jeugdroeihappening  werden  de  kamprechters,

tijdens de week van de Official bedankt voor hun jarenlange

inzet als kamprechter op en naast het water. 

Zet  jouw  sportinitiatief  tot  eind  2016  extra
in de kijker 

Sport Vlaanderen wil ook buiten de Maand van de Sportclub

originele sportinitiatieven ondersteunen door deze extra in de

kijker te plaatsen. Organiseert jouw federatie of sportclub de

komende weken een  leuk  initiatief  (waarin beleving centraal

staat) en wil  je dat graag extra promoten? Laat het ons dan

weten via sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen. Elke week

worden 1 of meerdere originele inzendingen geselecteerd en

via  de  Sociale  Media  van  Sport  Vlaanderen  in  de  kijker

geplaatst.  Bovendien  maken  deze  activiteiten  kans  om

aangekondigd te worden in de krant De Zondag of om tijdens

de uitzending van Studio Sport (Studio Brussel op zondag van

12u  –  13u)  door  Stijn  Vlaeminck  vermeld  of  opgebeld  te

worden.

BESTUURSNIEUWS
Dag van de Sportclubbestuurder
Het  Dynamo  Project  van  de  Vlaamse  Sportfederatie  vzw

organiseert  dit  najaar  nog  één  editie  van  de  Dag  van  de

mailto:sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen


Sportclubbestuurder, namelijk  in Antwerpen op zaterdag  26

november 2016.

De  Dag  van  de  Sportclubbestuurder  is  dé  ontmoetings  en

bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!

Enkele  deelnemers  getuigen:  "TOPdag  voor  sportclubs

met prangende vragen. Fijne leerervaringen die ook in je

professionele omgeving bruikbaar zijn."  "Een prachtig

initiatief  met  interessante  onderwerpen.  Het  helpt  je

sportclub  vooruit!"    "Het  contact  met  andere

clubbestuurders was erg  leerrijk. Men stapt  zo eens uit

het eigen wereldje."

Op  de Dag  van  de  Sportclubbestuurder  kan  je  sessies  rond

uiteenlopende thema’s volgen.

Een  gedetailleerd  overzicht  van  het  programma  per
editie vind je hier: meer info / inschrijven.

Bij  tijdige  inschrijving  kunnen  sportclubbestuurders
aangesloten bij een erkende sportfederatie voor slechts 12,5
euro deelnemen!

 

VARIA
Jeugdstage van de Koninklijke Belgische
Roeibond

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseerde op 15 en 16

oktober de nationale jeugdstage voor 13 en 14jarigen op het

domein Sport Vlaanderen Willebroek.

Er waren 35 deelnemers van 13 en 14 jaar (KRB 10; KRSG

6; TRT 5; ARV 3; KRNSO 3; OAR 3; KRCG 2; RCAE 1; RCNSM

1  en  UNL  1).  De  begeleiding  bestond  uit:  Gwenda  Stevens,

Miranda  Loones,  Kjelle  Frans,  Anton  Renting,  Fedrik  De

Grauwe, Philippe De Waele en Ferdinand Peeters.

 

IN MEMORIAM

https://www.vlaamsesportfederatie.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=530&qid=13020


 

Bob  Baetens  is  op  19  oktober  overleden.  Bob  werd  in  de

jaren  ‘50  meermaals  Belgisch  kampioen.  In  ’51  werd  Bob

Europees  kampioen  in  de  tweezonder.  Samen  met  Michel

Knuysen  haalde  Bob  zilver  op  de  Europese

kampioenschappen  in  ’53  en  55’.  Het  duo  won  ook  de

begeerde  “Silver  Goblets”  in  de  “Royal  Henley  Regatta”.  Op

de Olympische spelen van 1952 in Helsinki bezorgde Bob ons

land een zilveren medaille. 

Als  stichtend  lid  van  de  Vlaamse  Roeiliga  was  Bob  de

stuwende kracht van de roeibaan “Hazewinkel”. Als trainer en

voorzitter van Antwerpse Roeivereniging “Sculling” lag Bob in

de jaren ’70 aan de basis van de vele successen van de club.

In  2002 opende Bob het  nieuw ARV  clubhuis  te Hazewinkel.

Hij  verzekerde  hiermee  de  toekomst  van  zijn  roeiclub.  De

VRL  wenst  de  familie  veel  sterkte  toe  in  deze  moeilijke

periode.

Op 4 november overleed Jean Campe onverwacht  in het AZ

SintJan te Brugge.

De  heer  Campe  was  erevoorzitter  van  de  Koninklijke

Roeivereniging Club Gent.

Hij  ondersteunde het  ergometerproject  ‘Laurent Campe’  van

de Vlaamse Roeiliga.

De Vlaamse Roeiliga wenst de familie veel sterkte toe in deze

moeilijke tijden.
 

WIST JE DAT...



WIST JE DAT...
…    Ronny  De  Cocker  (VVR)  het  wereldrecord  halve

marathon  rolstoelduwen  verbeterde?  Op  zondag  2  oktober

liep  Ronny De  Cocker  (VVR)  zich met  Antonio  (ALSpatiënt)

opnieuw  in  het  Guinness  Book  of  Records  door  de  halve

marathon  in  Brussel  af  te  leggen  in  1u43'48"  en  dit  met

Antonio  in  een  rolstoel  voortduwend.  Proficiat!  Het  oude

record  was  1u54'49.  Voor  het  verloop  van  de  race  klik

hier. Proficiat Ronny en Antonio!

… Tim  Brys  en Niels  Van  Zandweghe  samen  met  trainer

Frans  Claes  momenteel  deelnemen  aan  de  BOIC

trainingsstage te Lanzarote? 

… het VSRteam tijdens de Redbull X Row in Luzern in totaal

als  15de  over  de  meet  kwam  en  als  12de  mannenploeg?

Proficiat!

... op woensdag 12 oktober het brugje over de zijarm van de

Watersportbaan officieel werd ingehuldigd door schepen van

Sport Resul Tapmaz?

https://www.youtube.com/watch?v=En-AuD5Y2h0


...  Pieter  Verpoest  (Gentse  RS)  in  het  huwelijksbootje

stapte op 30 oktober 2016? Van harte proficiat!

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/VlaamseRoeiliga

Join us on Facebook
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Lees snel de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga, veel leesplezier!
U kan de nieuwsbrief ook steeds downloaden op onze website.

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
September 2016

COMPETITIE
Belgisch Kampioenschap Lange Boten
2425 september 2016

(foto GRS)

Tijdens het weekend van 2425 september vond in het Sport

Vlaanderen centrum Willebroek het Belgisch Kampioenschap

lange  boottypes  plaats,  een  organisatie  van  de  Koninklijke

Belgische Roeibond  in samenwerking met de Brusselse club

Royal Sport Nautique de Bruxelles. In het totaal waren er 17

te  verdelen  Belgische  titels,  de  titel  ‘8+JW’  werd  aan  het

programma  toegevoegd.  GRS  was  heer  en  meester

afgelopen weekend en ging naar huis met 7 gouden plakken.

De  andere  Gentse  club  KRSG  won  er  4,  KRNSO  en  TRT

Inschrijvingen

Plassendale Cup (KRNSO)
6 november
inschrijven via website VRL

VRL Lange Afstand 
13 november
inschrijven klik hier

OBIC (ARV)
19 november 
inschrijven klik hier

Kalender

 02/10/2016  

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:VRL4455LA12
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:OBIC2323VG44


wonnen  er  elk  2  en  de  WestVlaamse  clubs  BTR  en  KRB

wonnen  er  elk  1.  De  mannen  van  GRS  wonnen  het

koninginnennummer  (de acht met  stuurman). De  resultaten

kunnen geraadpleegd worden op onze website. Dit BK lange

boten  is  de  traditionele  afsluiter  van  het  roeiseizoen.

Proficiat aan alle roeiers en trainers met hun prestaties van

het afgelopen jaar!

World  Rowing  Masters  Regatta  
Kopenhagen
8  11 september 2016
Vorig jaar mochten de masters aantreden op eigen wateren.

Dit  jaar  konden  ze  zich  uitleven  in  Denemarken  

Kopenhagen!  Hierbij  geven we  graag  de  resultaten  van  de

Belgen mee:

Donderdag 8/09/2016:

Event 105  heat 1  mens A4x The Oar: Smid Daniel, Fedrik

Degrauwe, Filip Joossens en Markus Fahlbusch werden 5de.

(foto: JP Verbrugghe)

Event 132  heat 2  mens F1x

Koninklijke  Roeivereniging  Brugge:  JeanPaul  Verbrugghe

werd derde  in 4:08.49. Hij moest de USA en Duitsland voor

laten.

Vrijdag 9/09/2016:

Event 205  heat 1  mens B4x

The  Oar:  Smid  Daniel,  Fedrik  Degrauwe,  Filip  Joossens  en

Markus Fahlbusch werden 7de in 3:26.59.

Event 226  heat 1  mens C2x

The Oar: Ive Van Cleemput, Yves Royackers werden 7de in

3:55.42.

Zaterdag 10/09/2016:

Event 329  heat 10  mens E1x

Koninklijke  Roeivereniging  Brugge  JeanPaul  Verbrugghe

bevestigt zijn derde plek in 4:16.42.

Zondag 11/09/2016:

Event 414  heat 1  Mixed C4x

Jeugdduathlon KRB
08/10/2016 
VRL Jeugdroeihappening  
Receptie kamprechters
1516/10/2016
Jeugdstage KBR
15/10/2016 
RSNM marathon
2123/10/2016
Coastal Rowing (Monaco)
26/10/2016
Bijzondere AV
voorstellen beleidsplannen
20172020
31/10 3/11 
VRL Stage talentdetectie
(Hazewinkel)

Contact

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09 243 12 50 
www.vlaamseroeiliga.be

 

Mail ons

http://www.vlaamse-roeiliga.be/
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


The  Oar:  Marleen  Van  Roy,  Ive  Van  Cleemput,  Liesbeth

Deburchgrave, Yves Royackers werden 6de in 4:16.67.

Event 416  heat 1  Mixed A2x

The  Oar:  Izabella  Toth,  Smid  Daniel  werden  8  ste  in

4:58.364.

Proficiat aan allen!
 

Nationale Codex 
Voorstellen tot wijziging aan de nationale codex kunnen nog

tot  10  oktober  doorgemaild  worden  via  info@vlaamse

roeiliga.be. 

Online te bekijken
Tussentijdse stand Bekers van België en Allroundcriterium. 

Powerpointpresentaties FISA congres Rotterdam.
 

RECREATIE
Vlaamse toertochten 

Halverwege  september  voer  op  de  Leie  van  Deinze  naar

Gent  de  jaarlijkse  Blauwwitte  toertocht  van  de  KRSG.  Met

mooi weer vertrokken 76 deelnemers uit 16 clubs uit binnen

en  buitenland  in  Deinze  richting  de  Watersportbaan.  Ze

volgden  de  schilderachtige  toeristische  Leie  door  de

prachtige  dorpjes  van  SintMartensLatem,  Baarle  en

Drongen. Opnieuw  een  prachtige  organisatie  van  Frank  Byl

van Sport Gent.  

Als  afsluit  van  het  Vlaamse  toertocht  seizoen  volgt  op  6

november  de  Plassendale  toertocht  in  Oostende.

Inschrijvingen via Daniël Deweert, voor een tocht vanop de

pontons van KRB tot aan het nieuwe clubhuis van KRNSO.

Graag  een  oproep  aan  alle  recreatieve  roeiers  om  deel  te

nemen aan de Vlaamse initiatieven inzake recreatief roeien.

Vele  vrijwilligers  en  clubs  steken  uren  werk  in  het

organiseren  van  mooie  tochten  waar  de  roeisport  aan

cultuur,  toerisme  en  gastronomie  gekoppeld  wordt.  Het

genieten  van  alle  deelnemers  geeft  hoop  aan  de

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
http://www.vlaamse-roeiliga.be/?oid=10&pid=792


organisatoren om te blijven verder werken, maar een daling

van  totale  aantal  deelnemers  stelt  hen  ook  tot  nadenken.

Steun de clubs met recreatieve initiatieven, met recreatieve

begeleiding,  en  neem  ook  eens  deel  aan  de  Vlaamse

Toertochten!

 

OPLEIDING EN
BIJSCHOLING
Omgaan met pesten in sportclubs
7 november 2016
In  deze  vorming  reiken  Tine  Van  den  Berghe  en  Winther

Degrauwe  praktische  tools  aan  om  als  sportcoach  op

effectieve wijze om  te gaan met pesten  in  je  club of  team.

Hoe  kan  je  als  coach  bouwen  aan  een  pestbestendige

sportomgeving?  Wat  zijn  de  beste  manieren  om  snel  en

succesvol  te  reageren  op  concrete  situaties?  Op  welke

manier en met wie ga je het gesprek aan? Wetenschappelijk

onderbouwd,  maar  bewust  vertaald  naar  en  gericht  op  de

dagelijkse  realiteit  van  het  begeleiden  van  jongeren  op  de

sportvereniging. Zo  kan  je  er morgen meteen mee  aan de

slag!

Tine  Van  den  Berghe  is  pedagoge  en  therapeute  en  sinds

2014  werkzaam  als  auteur  en  docent  voor  het  Finse  anti

pestprogramma  KiVa.  Dit  werd  vorig  jaar  met  succes

geïntroduceerd  in  Vlaanderen.  Winther  Degrauwe  is  leraar

secundair  onderwijs  en  roeide  vanaf  2001  op  nationaal  en

internationaal  niveau.  Sinds  2011  is  hij  actief  als  coach  en

jeugdsportcoördinator.

Wanneer: 7/11/2016 om 19.30u – 21.30u

Waar: Huis van de Sport Gent – auditorium

Inschrijven: klik hier

 

Noteer in je agenda: "Dag van de Trainer"
17 december 2016
 

Op  zaterdag  17  december  2016  organiseert  de  Vlaamse

Trainersschool  (VTS) de  zevende editie  van de Dag van de

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgCSocfD4uOal89zx7nKlU6Xp9J-oHYWBe0cA4GuUZVvw6g/viewform?c=0&w=1


Trainer  in  en  rond  de  Topsporthal  Vlaanderen  te  Gent.  Net

als  tijdens  de  vorige  edities  richten  ze  zich  tot  alle

trainers/sportbegeleiders  in  Vlaanderen,  zowel

gediplomeerde als (nog) nietgediplomeerde!

De Vlaamse Roeiliga zal de hele dag aanwezig zijn met

een  infostand  en  wij  verzorgen  ook  een  bijscholing

rond  roeitechniek  van  13u3015u00.  Spreker  is  René

Mijnders:

 

René  Mijnders  is  de  meest  succesvolle  Nederlandse

roeicoach  ooit.  Hij  is  verantwoordelijk  voor  meer  dan  40

medailles  op  wereldkampioenschappen  en  Olympische

Spelen.  Mijnders  was  onder  meer  de  coach  van  de

befaamde  'Holland  Acht'  die  goud  veroverde  tijdens  de

Olympische  Spelen  van  Atlanta  1996.  Vier  jaar  later

behaalde hij met de Nederlandse vrouwenacht zilver tijdens

de Spelen van Sydney.  In Athene  (2004) begeleidde hij  de

vrouwenacht  naar  Olympisch  brons.  Recentelijk,  tijdens  de

Olympische  Spelen  van  Beijing  was  het  opnieuw  raak:

tijdens  een  fantastische  finale  veroverde  de  vrouwen  acht

van Mijnders onverwacht de zilveren medaille. Mijnders was

de  afgelopen  twintig  jaar  vooral  actief  als  bondscoach  van

het  Nederlands  Team.  Daarnaast  was  hij  werkzaam  als

hoofdcoach  van  Zwitserland  (2005  en  2006)  en  begeleidde

hij het universiteitsteam van Oxford in de BOAT RACE tegen

Cambridge (1997).

 

Klik  hier  voor  het  volledige  programma  en  om  je  in  te

schrijven.

VTS Plus Kalender
06/10/2016Het managen van emoties in de (top)sport Hasselt
06/10/2016Time out tegen pesten Brugge

07/10/2016
Multi SkillZ 1.0: maak je kinderen wel gek
van bewegen

Leuven

08/10/20168ste Sportcongres Gent

10/10/2016Time out tegen pesten Leuven
13/10/2016Het managen van emoties in de (top)sport Hasselt

13/10/2016
Multi SkillZ 1.0: maak je kinderen wel gek
van bewegen

Brugge

17/10/2016
Een  hedendaags  trainersbeleid  voor  je
sportclub

Berchem

26/10/2016
Relaxatietechnieken  als  tool  voor
stressmanagement

Willebroek

9/11/2016 Stretching: Wat? Hoe? Waarom? Wanneer? Herentals
 

Coachen met de Mfactor

Wellicht heb je collega’s of ken je trainers aan wie je de M

https://www.sport.vlaanderen/dag-van-de-trainer


factor  wil  aanbevelen.    Misschien  wil  een  Mcultuur  van

‘duurzaam  motiveren’  stimuleren  in  je  club,  gemeente,  of

federatie?  Dit  kan  nu  heel  eenvoudig  met  onze  Online

Initiatiesessie.  Wordt  er  geen  Initiatiesessie  meer  in  je

buurt  georganiseerd  (zie  www.mfactor.be/magenda),  dan

kan  je  jouw  collega’s  of  trainersstaf  motiveren  om  de

initiatiesessie  thuis  online  te  volgen.  Dit  geeft  ook  direct

inschrijvingsrecht  op  het  Mworkshoptraject  (cf.  het  volgen

van  de  initiatiesessie  is  een  voorwaarde  om  te  mogen

inschrijven voor de workshops). Jouw collega of trainer dient

alleen een eenvoudig mailtje te sturen aan  info@mfactor.be

met  de  vraag  om  de  Online  Initiatiesessie  te  volgen  (bv

“Beste,  graag  volg  ik  de  Online  Initiatiesessie.”).  In

persoonlijke  reply  krijgt  zij/hij  de  nodige  informatie  en  de

toegang  tot  de  Online  Initiatiesessie  (vimeofilmpjes)  en

‘open  vragen’.  Voor  energieke,  enthousiaste  en  zelfzekere

sporters!    Breng  je Collega’s  en  Trainers  naar  de Mfactor

Online  door  dit  mailtje  te  forwarden  en  door  hen  aan  te

spreken. Doen!

Kijk ook even naar ons kort introductiefilmpje. 
 

STUDENTENROEIEN
Nieuw academiejaar van start

Met het begin van het schooljaar begint ook een nieuw jaar

studentenroeien.  De  studenten  staan  te  popelen  en  de

capaciteit  in  Hasselt  en  Gent  is  al  meer  dan  bereikt.  Hoe

meer clubs instappen in dit project, hoe meer nieuwe roeiers

we  mogen  verwelkomen.  Deze  blijven  studentenroeier,

worden  recreant,  of  groeien  door  naar  de  groep

competitieroeiers,  en  mogelijks  zelfs  tot  topsporters.  Eind

september,  begin  oktober  zijn  er  de  studenten

welkomstdagen,  volgen  de  eerste  infovergaderingen  en

eerste trainingen. Veel succes aan de trainers en studenten!
 

CLUBNIEUWS

http://www.mfactor.be/m-agenda
mailto:info@mfactor.be
https://vimeo.com/168228643


VRL Stage Talentdetectie 
31 oktober  3 november 2016

In de herfstvakantie gaat van maandag 31/10 – donderdag

3/11  in  Hazewinkel  de  jeugdstage  voor  11  –  14jarige

talenten  door. Op  basis  van  de  talentdetectie  testen  in mei

en  de  jeugdduatlons  en  triatlons  doorheen  het  jaar  wordt

een  selectie  gemaakt  en  een  groep  jongeren  uitgenodigd

voor  de  stage.  Tijdens  de  stage  staan  er  zowel  roei  als

alternatieve trainingen gepland.

Neem een REFFIE met een kamprechter

De Vlaamse Sportfederatie organiseert van 1 tot en met 9

oktober  de  tweede  editie  van  de  ‘Week  van  de  official’.

Het  hoofddoel  van  deze  week  is  waardering  uiten  voor  de

officials. De bedoeling is dat alle deelnemende federaties zelf

en  via  hun  clubs  en  sporters  de  officials  van  1  t.e.m.  9

oktober zoveel mogelijk ‘in de bloemetjes’ zetten.

Ook  de  Vlaamse  Roeiliga  doet  mee  en  schrijft  volgende

wedstrijd  uit:  ‘maak  een  originele  REFFIE  met  een

kamprechter  vanaf  1  september  tot  aan  de

Jeugdroeihappening’.  De  meest  originele  foto  wint  een

verrassingspakket.  Zowel  de  roeiers  als  de  kamprechter  in

kwestie  krijgen  een  prijs.  De  foto’s  moeten  doorgemaild

worden  naar  info@vlaamseroeiliga.be.  De  leukste  foto’s

zullen  gedeeld  worden  via  de  facebookpagina  van  de

Vlaamse Roeiliga. (logo week van de official + affiche)

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


 

BESTUURSNIEUWS
Dag van de Sportclubbestuurder
Het  Dynamo  Project  van  de  Vlaamse  Sportfederatie  vzw

organiseert  dit  najaar  nog  drie  edities  van  de  Dag  van  de

Sportclubbestuurder,  namelijk  in  OostVlaanderen,  Vlaams

Brabant en Antwerpen.

De  Dag  van  de  Sportclubbestuurder  is  dé  ontmoetings  en

bijscholingsdag voor sportclubbestuurders!

Enkele  deelnemers  getuigen:  "TOPdag  voor  sportclubs

met  prangende  vragen.  Fijne  leerervaringen  die  ook  in

je  professionele  omgeving  bruikbaar  zijn."    "Een

prachtig  initiatief  met  interessante  onderwerpen.  Het

helpt  je  sportclub  vooruit!"    "Het  contact  met  andere

clubbestuurders was erg leerrijk. Men stapt zo eens uit

het eigen wereldje."

Op de Dag van de Sportclubbestuurder kan  je sessies  rond

uiteenlopende  thema’s  volgen.  In  totaal  staan er  dit  najaar

nog  21  verschillende  sessies  op  het  programma.  Het

aanbod: 

· Een beleidsplan voor  je sportclub. Voorkom een stuurloos

schip!

· Creëer een positief sportklimaat in je club!

· Delegeren in sportclubbesturen and beyond!

·  Een  vrijwilligersvriendelijke  sportclub?  De  basisprincipes

voor een gemotiveerde ploeg vrijwilligers

·  Een  slimme  strategie  voor  ledenbinding.  Verzeker  de

toekomst van je sportclub!

·  Het  communicatieplan  in  de  sportclub:  een

praktijkvoorbeeld

·  Inleiding  tot  begeleidingstraject  “Een

vrijwilligersvriendelijke sportclub”

·  The  winning  team:  verhoog  de  draagkracht  van  je

sportclub.  Via  welbevinden  en  enthousiasme  je

clubmedewerkers empoweren

·  Time  is  money.  Hoe  win  je  tijd  met  sneltoetsen,

snelkoppelingen,  online  tools,  apps  of  extensies  op  je

computer/tablet/smartphone?

· Praktisch online boekhouden met btw (demosessie)

·  Sport  en  tewerkstelling  in  de  private,  nietcommerciële

sector

· Kantinewetten en verantwoord alcohol schenken

· Een hedendaags trainersbeleid voor je sportclub – Over het

vinden, binden en activeren van trainers



· Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub

· Gsport in je sportclub

· Mijn sportclub, een vzw?

· Brainstormen in je sportclub. Hoe begin je er aan?

·  Wat  is  de  meerwaarde  van  sociale  media  voor  je

sportclub?

· Vergaderen. Last van meetingitis?

·  Speeddate  voor  sportclubbestuurders:  wissel  kennis  en

ervaringen uit!

·  Het  sportclubbestuurder  als  team.  Hoe  nòg  beter

samenwerken in je sportclubbestuur?

Een  gedetailleerd  overzicht  van  het  programma  per
editie vind je hier:

· Zaterdag 15 oktober 2016  OostVlaanderen  Gent  
> meer info / inschrijven

·  Zaterdag  5  november  2016    VlaamsBrabant  
Leuven  > meer info / inschrijven

· Zaterdag 26 november 2016  Antwerpen  Wilrijk  >
meer info / inschrijven

Bij  tijdige  inschrijving  kunnen  sportclubbestuurders

aangesloten  bij  een  erkende  sportfederatie  voor  slechts

12,5 euro deelnemen!

 

VARIA
Jeugdstage van de Koninklijke Belgische
Roeibond

De Koninklijke Belgische Roeibond organiseert op 15 en 16

oktober  de  nationale  jeugdstage  voor  13  en  14jarigen  op

het domein Sport Vlaanderen Willebroek.

 

WIST JE DAT...
…  Leen  Blondelle  en  Stijn  Smulders  (ARV)  in  het

huwelijksbootje  stapten  op  10  september  2016?  Van  harte

proficiat!

https://www.vlaamsesportfederatie.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=528&qid=13020
https://www.vlaamsesportfederatie.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=529&qid=13020
https://www.vlaamsesportfederatie.be/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=530&qid=13020


…  The  OAR  volop  bezig  is  met  het  afbreken  en  opbouwen

van nieuwe clublokalen.

…  KRB  en  VVR  samen  met  Crow  het  Kanaal  hebben

overgestoken



Lees snel de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga, veel leesplezier!
U kan de nieuwsbrief ook steeds downloaden op onze website.

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
Augustus 2016

COMPETITIE
Niels Van Zandweghe, wereldkampioen lichte skiff 2016

 

Vrijdagmiddag 26 augustus roeide Niels Van Zandweghe zijn eerste Afinale op het WK U23. Het

beloofde een erg spannende wedstrijd te worden, maar de Mexicaanse favoriet snelde al vlug

weg  van  de  rest.  Niels  volgde  samen met  de  Duitse  boot mee  in  zijn  zog.  Tegen  de  1000m

hadden deze 3 boten zich afgezonderd van de rest van het pak en lag Niels 3e. Maar ze lagen

nog op 0.6 seconden van elkaar, alles was speelbaar. 

De Duitser en vooral Niels duwden door na de 1000m en ze zagen dat de Mexicaan iets van zijn

pluimen liet. Zo nam Niels de leiding over met iets meer dan 500m te gaan.

Ook de Duitser moest  iets  toegeven op Niels, maar weigerde volledig  te plooien. Zo ontspon

zich een ongelooflijk spannend slot van de wedstrijd waarbij Niels alles uit de kast moest halen

om  zijn  eerste  plaats  vast  te  houden.  Maar  het  lukte!  Niels  Van  Zandweghe  is

WERELDKAMPIOEN lichte skiff U23!!!

Een machtig sterke wedstrijd van de Brugse skiffeur! 

Proficiat aan Niels, zijn trainer Frans Claes en bondscoach Dominique Basset!!

WK Senioren / U23 / Junioren  Amsterdam
21  28 augustus 2016

Inschrijvingen

Jeugdtriathlon (KRNSO)
17 september
inschrijven klik hier

BK Lange boten (KBR)
2425 september
inschrijven klik hier

Jeugdduathlon (KRB)
2 oktober 
inschrijven klik hier

Kalender

0204/09/2016
Universiade  Poznan
03/09/2016
KRSG  Jeugdtriathlon
03/09/2016
Descente du Cher (FRA

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRNSO45250TRIA90
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:BVK2
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRB23FG66689


21  28 augustus 2016
Afgelopen  week  en  weekend  waren  18  atleten  present  op  het  Wereldkampioenschap  te
Rotterdam.

We  kunnen  opmerken  dat  alle  atleten  hele  sterke  prestaties  hebben  neergezet.  In  alle

categorieën waarin we deelnamen stootten de roeiers door naar een Bfinale (beste 12) of een

Afinale (beste 6).

Hierbij een overzicht van hun prestaties:

U23

 Niels van Zandweghe (BTR) werd wereldkampioen licht skiff 

 Ruben Claeys (KRSG) en Tom De Borger (TRT)  werden 6e in de finale bij de M2x

 Ruben Somers (ARV) en Aurelien Goubeau (UNB) werden 9e (3e in de Bfinale) bij de LM2x

Senioren

 Eveline Peleman (KRSG) werd 11e (5e in de Bfinale) bij de LW1x

Junioren

 Brent de Bleser (TRT) werd 7e bij de JM1x (1e in de Bfinale)

 Rachel Willaumez (UNB) werd 8e bij de JW1x (2e in de Bfinale)

  Liam  Beerlandt  (KRNSO),  Marlon  Colpaert  (KRNSO),  Sander  De  Witte  (KRB),  Bert  Verkest

(KRB) met reserve Tristan Vandenbussche (BTR) werden 8e bij de JM4x (2e in de Bfinale)

  Axelle  Boels  (KRSG),  Valerie  Foqué  (TRT),  Claire  Henin  (RCNSM),  Ilse  Vandenhouweele

(KRNSO) met reserve Caitlin Govaert (UNB) werden 11e bij de JW4 (5e in de Bfinale).

Een  dikke  proficiat  aan  alle  atleten,  de  coaches,  de  begeleiders,  de  supporters!  Verslagen,

persberichten en foto's zijn te bekijken op onze facebookpagina: klik hier.

Olympische Spelen  Rio
6  14 augustus 2016
Op vrijdag 29  juli  vertrokken Hannes Obreno en Dirk Crois na  intense maanden van  training

richting Rio voor het debuut van Hannes op de Olympische Spelen. Na de openingsceremonie

mocht Hannes onmiddellijk aan de bak op zaterdag 6 augustus.

In  zijn heat  nam Hannes meteen  de  eerste  plaats  in  en  het was  snel  duidelijk  dat  enkel  de

Argentijn Brian Rosso en de Pool Natan Wegrzycki Szymczyk even konden volgen. Na 500m

kwamen ze dan ook  in die  volgorde door. De Pool  en de Argentijn wipten haasje over, maar

Hannes bedreigen konden ze nooit. Hannes ging gestaag door op zijn elan, bouwde rustig zijn

voorsprong uit en kwam als eerste over de meet.

Op dinsdag 9 augustus stond de kwartfinale voor de deur. Eens goed gestart kwam er al snel

een kleine kloof tussen Hannes die er samen met de Egyptenaar Abdel Khalek Elbana vandoor

ging. De Egyptenaar nam de eerste plaats, maar verwacht werd dat hij nog ging stil vallen en

achterop geraken. Halverwege de wedstrijd nam Hannes over en de Egyptenaar viel inderdaad

wat  terug. Echter niet erg veel en ook de 3e, de Mexicaan Cabrera kon niet echt overtuigen.

Hannes kon zo zijn kwartfinale controleren, en won comfortabel en gecontroleerd zijn wedstrijd.

Hannes won zijn wedstrijd met 6:48:900 als tijd, de derde beste tijd van de kwartfinales.

Larçay)
04/09/2016
KRSG  Trofee van
Vlaanderen
0811/09/2016
WK Masters (DEN
Kopenhagen)
1011/09/2016
KRCG  Internationale
regatta en Drieluik
12/09/2016
Jeugdsportmeeting VRL
17/09/2016  
KRNSO  Jeugdtriathlon
17/09/2016
KRSG  Blauwwitte toertocht
21/09/2016 
Raad van Bestuur VRL
2425/09/2016
BK Lange Boten
24/09/2016
Lichtjestocht (NED
Amsterdam)
25/09/2016
Traversée de Paris (FRA
Parijs)

Contact

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09 243 12 50 
www.vlaamseroeiliga.be

 

Mail ons

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/
http://teambelgium.be/nl/
http://www.worldrowing.com/athletes/athlete/31722/rosso-brian
http://www.worldrowing.com/athletes/athlete/42985/wegrzycki-szymczyk-natan
http://www.vlaamse-roeiliga.be/
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


De halve finale op donderdag 11 augustus werd belangrijk. Hannes ging als snelste van start.

Na 500m lag alles nog dicht bij elkaar, maar Mahe Drysdale toont al meteen wie de favoriet is

in deze halve finale en ligt op kop, Hannes ligt in 3e positie. Tussen 500 en 1000m vormt zich

een drietal na de duidelijk ongenaakbare Drysdale. Hannes samen met de Brit Alan Campbell

en de Australiër Rhys Grant knokken voor plaatsen 2 en 3 die toegang geven tot de A finale.

Aan de 1000m  ligt Hannes 3e. Na 1500m  ligt  iedereen nog dicht bij  elkaar en  is alles nog  te

beslissen.  Plots  valt  de  Australiër  terug  en  komt  de WitRus  Stanislau  Shcharbachenia  sterk

opzetten  uit  de  achtergrond.  In  de  sprint  is  de  Brit  Alan  Campbell  de  eerste  die  het  laat

afweten, en verdelen Hannes en de WitRus de 2 resterende plaatsen voor de A finale. Hannes

houdt knap stand en finisht nipt 3e.

Voor de finale op zaterdag 13 augustus  ’16 zat  roeiliefhebbend België voor de buis of  in het

Riocafé  in BTR. Het werd al snel duidelijk dat het een wedstrijd  in 2 snelheden ging worden.

Drysdale, Synek en de snelle Martin gingen voor de medailles strijden. En Hannes moest met

de WitRus  en de Cubaan vechten  voor  de dichtste  ereplaatsen.  Plaatsen  vier  tot  zes  bleven

telkens erg dicht bij elkaar. Pas in de laatste 500m kon Hannes het laken naar zich toe trekken

en eindigde op een fantastische 4e plaats op zijn eerste Olympische Spelen!!

Mahe  Drysdale  verlengt  zijn  Olympische  titel,  na  een  millimetersprint  met  de  Kroaat  Damir

Martin. Een fotofinish moest beslissen wie won.

Proficiat Hannes, Dirk en Dominique! 

 

Coupe de la Jeunesse  Poznan
29  31 juli 2016 
Op dag  1  van  de  Coupe  de  la  Jeunesse  startte  de  JM2x  met  Arnaud  Defraigne  (KRCG)  en

Vladislav Goliovanenko (KRNSO). Zij werden derde in hun Bfinale en aldus voorlaatste.

De  JM4x  met  Calvin  Govaert  (UNB),  Tristan  Vandenbussche  (BTR),  Xander  Deweert  en

Benjamin  Decatelle  wonnen  hun  heat  en  stootten  zo  door  naar  de  Afinale  waar  ze  vijfde

werden.

Als derde kwam Cailtin Govaert (UNB) aan de bak in de categorie JW1x. Ze werd nipt vierde in

haar Afinale.

De JW2x met Jolien Dessein (KRSG) en Luca Colpaert (KRNSO) werden tweede  in de Bfinale

en werden aldus voorlaatste.

Als laatste kwam de JW2 met Louise Daenekindt (KBR) en Gwenaël De Leenheer (GRS) aan de

start en zij haalden de eerste medaille binnen voor België met een mooie derde plaats !

 

Dag 2 van de Coupe krikte de medaillebalans voor België wat op.

Opnieuw kwam de JM2x als eerste aan de bak. Ze roeiden een gelijkaardige wedstrijd als dag 1

en daardoor werden ze 3de in hun Bfinale en eindigden ze voor de de tweede dag op rij op de

9de plaats in het algemeen.

De JM4x roeiden een mooie tweede plaats in hun heat. En de Afinale moesten ze de Britten en

de Spanjaarden voor laten. Maar ze behaalden hierdoor wel een mooie bronzen medaille !



Bij de JW1x presteerde Caitlin Govaert beter dan dag 1. De Poolse moest ze van bij de start in

de  Afinale  laten  gaan.  Caitlin  schoof  tijdens  de  wedstrijd  mooi  op  van  5de  naar  de  vierde

plaats halverwege om uiteindelijk als tweede over de eindmeet te komen. Een zilveren medaille

voor Caitlin Govaert !

De JW2x traden in het voetspoor van de JM2x. Ook zij roeiden een gelijkaardige wedstrijd als

dag  1  waardoor  ze  opnieuw  tweede  eidigden  in  de  Bfinale  en  dus  opnieuw  een  achtste,

voorlaatste plaats in het algemeen.

De  JW2  behaalden  reeds  een  bronzen  medaille  en  de  dames  konden  dit  op  dag  twee

bevestigen. Ze roeiden opnieuw een sterke Afinale maar moesten opnieuw GrootBrittanië en

Ierland voor laten. Een tweede bronzen medaille !

 

Een weekend Coupe de  la Jeunesse bracht zo 3 bronzen medailles en 1 zilveren medaille

mee naar huis!

Proficiat aan de roeiers en de coaches en bedankt aan de ouders en alle begeleiders!

Meer foto's op onze facebookpagina.

EK Junioren  Trakai
9  10 juli 2016
Onze  Junioren  presteerden  zeer  goed  op  het  Europees  Kampioenschap  te  Trakai.  4  teams

werden uitgestuurd naar het EK en alle 4 behaalden ze de finales. Ze eindigden allemaal op de

4e plek.

JW1x: Rachel Willaumez

JM1x: Brent De Bleser

JW4: Axelle Boels, Valerie Foqué, Claire Henin, Ilse Vandenhouweele

JM4x: Liam Beerlandt, Marlon Colpaert, Sander De Witte, Bert Verkest

Reserves: Caitlin Govaert, Tristan Vandenbussche

Coaches: Dominique Basset, Christel Hiel, Jeroen Neus, Olivier Olbregt, Louis Timmers

Kiné: Florence Libois

Proficiat aan alle roeiers, coaches en omkadering! 

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga/


Foto's en verslagen zijn te vinden op onze facebookpagina.
 

RECREATIE
De zomer: het toertocht seizoen
In  de  zomer  is  het  erg  aangenaam  vertoeven  op  het  water.  Vooral  als  het  roeien  wordt

gecombineerd met wat cultuur en amusement zoals op een toertocht. De zomer en nazomer is

dus  een  ideaal  moment  om  deel  te  nemen  aan  een  van  de  toertochten  op  de  Vlaamse

recreatieve kalender. Zaterdag namen een 60tal roeiers in 13 boten uit binnen (VVR, Brussel

en KRSG) en buitenland (6 Franse en Nederlandse clubs) deel aan de Golden River toertocht

van de VVR. Het prachtige weer gaf de mooie tocht op de Leie nog extra glans.
 

Op 15/08 ging ook op zee een  roeitocht door. De Hel van Vlaanderen, de 2daagse  roeitocht

van CRow. Zeeroeiboten uit Frankrijk, Nederland en België verzamelden voor een geslaagde

tocht  langs  de  Vlaamse  kust.  Proficiat  aan  alle  enthousiaste  deelnemers  voor  deze  pittige

zeemarathon: 5bft ZW met golven van +1,5m. Foto’s vind je op de facebookpagina van CRow:

klik  hier.  De  zeeroeiers  hebben  de  smaak  te makken  en  roeien  deze  week  van  Dover  naar

Wissant het kanaal over. Een 4X zeeroeiboot onder leiding van Koen De Gezelle nam maandag

de zeetaxi naar Dover waar ze hun onderneming aanvatten.

Op  17/09  gaat  in  Gent  de  Blauwwitte  toertocht  door  van  de  KRSG.  Inschrijvingen  via

frank.byl@telenet.be.

 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Trainer B Roeien
najaar 2016

Binnenkort sluiten de inschrijvngen voor de trainer B cursus roeien. Wil jij wedstrijdroeiers en

wedstrijdploegen  die  deelnemen  aan  wedstrijden  tot  op  nationaal  niveau  kwaliteitsvol

begeleiden en coachen? Dan is deze cursus Trainer B roeien iets voor jou!

De  Vlaamse  Roeiliga  organiseert  in  samenwerking met  de  Vlaamse  Trainersschool  de  cursus

trainer B dit najaar in Gent.

Schrijf je in via www.sportvlaanderen.be/vts.

 

VTS Plus Kalender
03/10/2016 Time out tegen pesten Antwerpen

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga
https://www.facebook.com/vzwCrow/?fref=ts
mailto:frank.byl@telenet.be
http://www.sportvlaanderen.be/vts


06/10/2016
13/10/2016

Het managen van emoties in (top)sport Hasselt

06/10/2016 Time out tegen pesten Brugge
10/10/2016 Time out tegen pesten Leuven
11/10/2016
27/10/2016
08/11/2016
24/11/2016

Houdingstraining: deel 1
Houdingstraining: deel 2

Houdingstraining: deel 3

Oordegem

24/10/2016
07/11/2016

‘Feedback’ of ‘Feedforward’: oplossingsgericht coachen Hofstade

26/10/2016 Relaxatietechnieken als tool voor stressmanagement Willebroek

Bijscholing  'Inleiding  tot  het  traject:  een  vrijwilligersvriendelijke
sportclub'
 

Tijden veranderen: mensen willen zich nog steeds vrijwillig inzetten binnen sportclubs, maar ze

doen dat op een andere manier dan pakweg twintig jaar geleden. Om voldoende vrijwilligers te

vinden  én  te  behouden  binnen  een  sportclub,  is  een  duurzaam  vrijwilligersbeleid  nodig.  Het

Dynamo  Project  organiseert  jaarlijks  begeleidingstrajecten  om  sportclubs  hierin  te

ondersteunen! Meer info over deze trajecten vind je op onze website.

Als sportclubs kan je kennismaken met de aanpak van zo'n begeleidingstraject, zodat jullie zelf

kunnen beslissen of zo'n traject interessant kan zijn? Op dinsdag 20 september (in Wilrijk)

en op woensdag 21  september  (in Gent) organiseert  het Dynamo  Project  twee  inleidende

bijscholingen over deze trajecten. Deze bijscholing is geheel vrijblijvend; clubs kunnen nadien

beslissen of deelname aan zo'n traject in de toekomst interessant kan zijn. 

 

STUDENTENROEIEN
Nieuw academiejaar van start
Zowel  in Hasselt, Gent  en Antwerpen gaat  het  studentenroeien opnieuw van  start.  In Hasselt

zijn er opnieuw selecties in de eerste maanden van het academiejaar. Daarnaast zijn ze met de

exalumni  een  roeiclub  aan  het  opstarten  aan  het  Schulensmeer.  Veel  succes!  In  Antwerpen

staat een heuse studenten roeiclub in de stijgers. De samenwerking tussen de Antwerpse clubs

OAR, TRT en ARV is opnieuw bevestigd. In Gent zullen er opnieuw groepen studenten te vinden

zijn  in de KRSG en GRS, en ook de andere clubs denken eraan om een ploeg op  te  starten.

Veel succes aan alle begeleiders en studenten!

 

CLUBNIEUWS
Neem een REFFIE met een kamprechter
 

http://www.dynamoproject.be/begeleidingstraject-vrijwilligersvriendelijke-sportclub-anno-2017


De Vlaamse Sportfederatie organiseert van 1 tot en met 9 oktober de tweede editie van de

‘Week van de official’. Het hoofddoel van deze week is waardering uiten voor de officials. De

bedoeling is dat alle deelnemende federaties zelf en via hun clubs en sporters de officials van 1

t.e.m. 9 oktober zoveel mogelijk ‘in de bloemetjes’ zetten.

Ook  de  Vlaamse  Roeiliga  doet mee  en  schrijft  volgende  wedstrijd  uit:  ‘maak  een  originele

REFFIE met  een  kamprechter  vanaf  1  september  tot  aan  de  Jeugdroeihappening’.  De

meest  originele  foto  wint  een  verrassingspakket.  Zowel  de  roeiers  als  de  kamprechter  in

kwestie krijgen een prijs. De foto’s moeten doorgemaild worden naar info@vlaamseroeiliga.be.

De leukste foto’s zullen gedeeld worden via de facebookpagina van de Vlaamse Roeiliga. (logo

week van de official + affiche)

 

BESTUURSNIEUWS
Dag van de Sportclubbestuurder

Dit najaar komt de Dag van de Sportclubbestuurder naar de provincies OostVlaanderen (Gent

op 15/10), VlaamsBrabant (Leuven op 5/11) en Antwerpen (Wilrijk op 26/11).

Met nog sessies rond 28 verschillende onderwerpen, mag je deze edities zeker niet missen! Er

geldt  een  beperkt  aantal  plaatsen  per  sessie,  dus  schrijf  je  snel  in  via

www.dagvandesportclubbestuurder.be!

Provincies ook nog in 2017 bevoegd voor sport

De Vlaamse Regering besliste  in 2014 om de provincies af  te slanken, en een beperkt aantal

bevoegdheden  op  vlak  van  sport  te  bepalen  voor  de  provincies  (waardoor  onder  andere  de

provinciale  subsidies  voor  provinciale  afdelingen  van  sportfederaties  werden  afgeschaft).

Oorspronkelijk zou deze beslissing ingaan op 1 januari 2017. De Vlaamse Regering besliste op

vrijdag 27 mei 2016 echter om het dossier rond de "afslanking van de provincies" met één jaar

mailto:info@vlaamse-roeiliga.be
http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/


uit te stellen tot 1 januari 2018. 

Dat  maakt  dat  provincies  (indien  ze  dat  willen)  hun  dienstverlening  op  vlak  van

persoonsgebonden materies zoals sport de komende 1,5 jaar nog zullen voortzetten.

De afslanking van de provincies impliceert dat er in de toekomst geen provinciale sportdiensten

meer  zullen  bestaan  en  (sterker  nog)  dat  de  provincie  zich  in  principe  niet  meer  mag

bezighouden met  sport. De precieze  implicaties moeten afgewacht worden  (bijvoorbeeld: wat

met huldiging van atleten? wat met subsidies voor bovenlokale sportevenementen? ...).

De bevoegdheden en taken zullen naar andere overheidsniveaus overgedragen worden vanuit

het principe van subsidiariteit: eerst zullen gemeenten, vervolgens regionale verbanden en ten

slotte  de  Vlaamse  overheid  (Sport  Vlaanderen)  de  kans  geboden  worden  deze  provinciale

sportbeleidsaspecten  over  te  nemen.  Ook  de  decretale  subsidiëring  van  gehandicaptensport

voor de provincies valt weg.

Is je aangifte rechtspersonenbelasting al in orde?
Zoals  elk  jaar  ben  je  verplicht  om  voor  je  sportclubvzw  een  “aangifte  in  de

rechtspersonenbelasting”  in  te  dienen.  De  uiterlijke  indieningsdatum  is  voor  de  meeste

sportclubs telkens 30 september. De aangifte is sinds 2015 verplicht elektronisch in te dienen.

Het Dynamo Project helpt je hierbij!

Veel  mensen  weten  niet  dat  een  vzw  verplicht  een  aangifte  moet  doen  m.b.t.  een

inkomstenbelasting,  in  principe  de  rechtspersonenbelasting.  Je  doet  dit  echter  best  wel

aangezien je anders waarschijnlijk een administratieve boete ontvangt. Ook indien je niets aan

te geven hebt en je aangifte nihil  is. Nu de aangifte verplicht elektronisch gebeurt sinds 2015,

kan de fiscus de aangiftes efficiënt opvolgen. Een stappenplan om je te helpen:

1. Werkt  je  sportclub  samen  met  een  boekhouder?  Vraag  na  of  hij/zij  de  aangifte

rechtspersonenbelasting opvolgt. Veel boekhouders doen dit automatisch maar als club

vraag  je  best  de  bevestiging  op  die  de  boekhouder  ontvangt  nadat  hij/zij  de  aangifte

heeft ingediend voor je sportclub via www.biztax.be(externe link). Dan ben je zeker dat

je club in regel is.

2. Je  sportclub  is  een  vzw  maar  je  hebt  nog  nooit  van  de  aangifte  in  de

rechtspersonenbelasting gehoord? Zorg er dan voor dat je je registreert op de website

van Dynamo  Project.  Als  je  sportclub  aangesloten  is  bij  een  erkende  federatie  kan  je

gratis de handleiding rechtspersonenbelasting downloaden. De handleiding geeft je meer

uitleg.

3. Voor  de  meeste  sportclubs  is  30  september  de  deadline  voor  de  indiening  van  de

aangifte.  Deze  deadline  wordt  bepaald  op  basis  van  je  boekjaar  en  je  algemene

vergadering.  Controleer  met  dit  document  of  30  september  ook  voor  jouw  sportclub

geldt.

4. Wanneer je goed op de hoogte bent van de inkomsten/uitgaven die aangegeven worden

in  de  rechtspersonenbelasting,  kan  je  de  aangifte  doen  via  www.biztax.be.  (externe

link)Er is geen voorafgaande registratie vereist, een elektronische identiteitskaart (eID)

of  een  digitaal  certificaat  klasse  3  volstaat.  Ook  indien  je  aangifte  nihil  is,  doe  je  de

aangifte. In de handleiding rechtspersonenbelasting vind je een Biztax stappenplan.

5. Twijfel  je of  je wel een nihil aangifte mag indienen of ervaar je bepaalde computer of

browserproblemen  bij  de  indiening,  dan  kan  je  een

begeleiding inkomstenbelasting aanvragen bij het Dynamo Project.

Ter info: Je bent zelf verplicht om actie te ondernemen en de aangifte elektronisch in te vullen

en  te  versturen  (ook  indien  er  geen  belastbare  inkomsten  zijn).  Het  komt  vaak  voor  dat

sportclubs  geen  communicatie  ontvangen,  meestal  omdat  hun  maatschappelijke  zetel  niet

correct gewijzigd werd. Hou het dus goed in de gaten!

 

VARIA
Jeugdstage van de Koninklijke Belgische Roeibond

http://www.biztax.be/
http://www.dynamoproject.be/faq/wat-houdt-registreren-op-de-dynamo-project-website-juist-in-wat-zijn-de-voordelen
http://www.dynamoproject.be/document/321-handleiding-rechtspersonenbelasting
http://www.dynamoproject.be/document/320-termijnen-aangifte-rechtspersonenbelasting
http://www.biztax.be.%20/
http://www.dynamoproject.be/document/321-handleiding-rechtspersonenbelasting
http://www.dynamoproject.be/inkomstenbelasting-patrimoniumtaks


De  Koninklijke  Belgische  Roeibond  organiseert  op  15  en  16  oktober  de  nationale  jeugdstage

voor 13 en 14jarigen op het domein Sport Vlaanderen Willebroek.

 

Sportwijs: over sport, alcohol en drugs

Ken  jij het effect van een glaasje alcohol op  je  sportprestaties? CAD Limburg ontwikkelde de

webapplicatie www.sportwijs.be voor de sportsector, met informatie en enkele zelftests!

Op www.sportwijs.be vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve materialen rond

alcohol, drugs en gokken. Op basis van wat sportclubs  relevant vinden, werden verschillende

modules  ontwikkeld.  Zo  vind  je  op  sportwijs.be  per  product  fiches  met  de  effecten  op  de

sportprestaties,  vind  je  er  een  alcoholmeter  die  het  promillage  aangeeft maar  ook  of  je  nog

kan  rijden,  hoeveel  calorieën  je  hebt  geconsumeerd  en  hoeveel  minuten  hardlopen  daar

tegenover staan. Verkeersveiligheid  is voor veel sporters en sportclubs een belangrijk thema.

Daarom werd er een module gemaakt waar sporter hun attitude en kennis ten aanzien van het

thema verkeersveiligheid kunnen testen.

Heel  wat  clubs  en  sporters  verlenen  hun  medewerking.  Zo  vind  je  er  onder  de  blikvangers

clipjes met de Belgische U19 voetbal, handballer Jeroen De Beule en volleybalspeelster Katrien

Gielen. Regelmatig verschijnen er nieuwe clipjes en materialen waarmee sportclubs aan de slag

kunnen. Er is  ook promotiemateriaal (affiches, alcoholtesters en uitleenbare beachvlaggen) dat

je via de contactpagina kan aanvragen.

Meer info: www.sportwijs.be 

Wil  je meer weten  over  verkeersveiligheid,  en  hoe  sportclubs mee  hun  verantwoordelijkheid

kunnen opnemen in het verkeer? Dan kan je ook terecht op www.sportenverkeer.be , de gids

die werd opgemaakt door VSF en de Verenigingen voor Verkeersveiligheid.

Tip!  Op  de  Dag  van  de  Sportclubbestuurder  in  Leuven  (5  november)  staat  een  sessie

"kantinewetten  en  verantwoord  alcohol  schenken"  gepland  in  samenwerking  met  VAD

(Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen vzw).

 

Week van de mobiliteit, 16 tot 22 september

http://www.sportwijs.be/
http://www.sportwijs.be/
http://www.sportwijs.be/
http://www.sportwijs.be%20/
http://www.sportenverkeer.be%20/
http://www.dynamoproject.be/dag-van-de-sportclubbestuurder


Word de motor van je eigen vervoer!

 

Mobiliteit  is voor velen nog al  te vaak synoniem aan verplaatsingen met de auto. Daar wil de

‘Week van de Mobiliteit’ verandering in brengen. Een week lang kan je ontdekken hoe goed het

doet op je te verplaatsen met het openbaar vervoer, de fiets, te voet of via autodelen.

 

Ontdek alle initiatieven, ook in jouw buurt, op www.weekvandemobiliteit.be

Volg ons op de voet via Facebook & Twitter.

 

WIST JE DAT...
… gans  de maand  september  ‘maand  van  de  sportclub’  is!  Elke  club  kan  gans  de maand  de

deuren openen om het publiek kennis te laten maken met het roeien.

…  Laurens  Hagelsteens  (hagelsteensl@gmail.com)  voor  hun  club  in  Hasselt  2  koppel  scull

riemen big blades zoekt voor een koppelboot van het PXL roeiteam.

… het Riocafé op zaterdag 13 augustus in BTR een groot succes was!

… Hannes Obreno een mooi onthaal kreeg in Zaventem!

… Crow een mooie, zonnige maar pittige (5bft ZW met golven van +1,5m) editie van de Hel

van Vlaanderen achter de rug heeft.

http://www.weekvandemobiliteit.be/
https://www.facebook.com/Weekvandemobiliteit
https://twitter.com/week_mobiliteit
mailto:hagelsteensl@gmail.com


… VVR de Berlijnse wateren heeft opgezocht deze zomer?!

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/VlaamseRoeiliga

Join us on Facebook

 

Forward to a Friend
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Lees snel de nieuwsbrief van de Vlaamse Roeiliga, veel leesplezier!
U kan de nieuwsbrief ook steeds downloaden op onze website.

Nieuwsbrief Vlaamse Roeiliga
Juni 2016

COMPETITIE
Team Belgium
5 - 21 augustus 2016
Het  aftellen  is  nu  definitief  begonnen.  Hannes  Obreno  vertrekt  op  29  juli  naar  de

Olympische Spelen te Rio. We wensen hem veel succes!

 
 
Royal Regatta Henley
29 juni - 3 juli 2016 
Op de prestigieuze Henley Royal Regatta heeft Hannes Obreno voor een stunt gezorgd.

Hij versloeg de 12 jaar oudere Mahé Drysdale, regerend olympisch kampioen in de skiff.

De  NieuwZeelander  greep  zo  voor  meer  dan  60.000  toeschouwers  naast  een  zesde

Diamond Scull Trophy.

Inschrijvingen

Recreatieve regatta (VRL)
20 augustus
inschrijven klik hier

Jeugdtriathlon (KRSG)
3 september
inschrijven klik hier

Trofee van
Vlaanderen (KRSG)
4 september
inschrijven klik hier

Internationale Regatta
(KRCG)
1011 september
inschrijven klik hier

Jeugdtriathlon (KRNSO)
17 september
inschrijven klik hier

BK Lange boten (KBR)
2425 september 

Kalender

http://teambelgium.be/nl/
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108%3A2%3A0%3A%3A%3A%3AP2_COMP_CODE%3AVRL453RT22
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRSG646TRIA90
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRSG646TROF90
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRCG54REG30
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRNSO45250TRIA90


Hannes legde volgend parcours af: hij won de race tegen JeanBenoit Valsschaerts met

1 3/4 bootlengte verschil. Daarna versloeg hij de Amerikaan G.M. Ansolabehere met 2

bootlengtes.  Zijn  halve  finale was  tegen  de Nederlander  S.  Broenink,  die won  hij met

meer  dan  3  1/2  bootlengte  om  dan  in  de  finale  uit  te  komen  tegen  Mahé

Drysdale.  Uiteindelijk  finishte  Drysdale  op  twee  bootlengtes  van Obreno,  die  volgende

maand België vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Ook onze lichte dubbeltwee met Tim Brys en Niels Van Zandweghe kwam in Henley aan

de bak. Er was echter geen lichtgewicht categorie dus roeiden ze bij de zwaargewichten.

Zij werden in hun halve finale verslagen door de Slovenen G. Fristravec en D. Fridman

nadat ze hun kwartfinale gewonnen hadden van T.D.A.C. Male & M.R. Mitchell met meer

dan 2 3/4 bootlengte.

Proficiat aan het volledige team voor deze mooie resultaten!

Tussentijdse stand Beker van België
Op onze website www.vlaamseroeiliga.be vind je de tussentijdse stand van de Bekers

van België terug. 
 

Tussentijdse stand Allroundcriterium
Op  onze  website  www.vlaamseroeiliga.be  vind  je  de  tussentijdse  stand  van  het

Allroundcriterium terug.

 

RECREATIE
Recreatieve regatta 2016

05/07/2016
RARCKAWV 7bruggentocht
0910/07/2016
EK junioren Trakaï
1014/07/2016
Entre deux rivières (Nantes)
12/07/2016
Raad van Bestuur VRL
26/07 – 02/08/2016
RCNSM – Randonnée des
Citadelles (SedanNamur)
3031/07/2016
Coupe de la jeunesse 
Poznan
04/08/2016  
Lottrekking Olympische
Spelen  Rio
05/08/2016
Openingsceremonie
Olympische Spelen  Rio
0614/08/2016 
Olympische Spelen Roeien 
Rio
1114/08/2016
Portugal Rowing Tour
20/08/2016
Recreatieve Regatta
2028/08/2016
WRC junioren, U23, senioren
 Rotterdam
23/08/2016
RCNSM – Descente de la
Meuse
27/08/2016
VVR Golden Rivertocht
28/08/2016 
RCAE – 1000m van Luik
2829/08/2016
Crow – de Hel van
Vlaanderen

Contact

Vlaamse Roeiliga vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent

Tel: 09 243 12 50 
www.vlaamseroeiliga.be

http://www.vlaamse-roeiliga.be/


Op 20 augustus organiseert de Vlaamse Roeiliga in Hazewinkel opnieuw de Recreatieve

Regatta. Aan deze wedstrijd over 4 kilometer met keerpunt kunnen ploegen  in 2x, 2,

C2, 4x, 4 en C4 deelnemen. Volgens boottype, gemiddelde leeftijd en geslacht worden

handicaps  opgelegd.  Voor  deze  wedstrijd  is  het  wegens  veiligheidsomstandigheden

verplicht om minimum 17 jaar te zijn en een Alicentie te bezitten.

Deze organisatie is een extra aanbod tussen het competitieve en recreatieve roeien. Het

is een leuke wedstrijd waar geen wereldrecords in tijden, maar wel in roeiplezier worden

gebroken.  Als  wedstrijd  voor  masterroeiers,  als  opstart  van  een  nieuw  studentenroei

jaar, als hereniging met een gouden roeiploeg uit een vorige eeuw of gewoon om zich te

meten met andere ploegen op een niettopsport niveau, alle redenen zijn goed om je nu

reeds voor te bereiden op deze unieke wedstrijd.

Na de wedstrijd is er barbecue in The Boathouse. Daar vindt ook de prijsuitreiking plaats

voor de winnaars van de VRL Recreatieve Regatta. Inschrijvingen doe je via deze link.

Verslag Toertocht
5 juni 2016 

De  vroege  ochtendmist  verwelkomde  de  81  recreatieve  roeiers  uit  OostVlaanderen,

Antwerpen  en  Brussel  in  VVW Mendonk  in  Desteldonk,  bovenaan  de  haven  van Gent.

Onwetendheid  over  het  verdere  vervolg  van  het  weer  die  dag  hield  men  niet  tegen

goedgemutst  alle  meegenomen  boten  op  te  tuigen  en  vaarklaar  te  maken.  Nadat  de

botenwagens  afgezet  werden  in  Lokeren  volgde  de  briefing  en  kon  iedereen  te  water

gaan. De mist trok op, de zon brak erdoor, de fietsers vonden hun weg naar het fietspad

en alle roeiers genoten van de eerste slagen op de Moervaart.

Er  liggen  verschillende  lage,  gerestaureerde  ophaalbruggen  op  het  traject  van  de

Moervaart. Ze vormen samen met de vele Canadapopulieren een mooi,  idyllisch beeld

van de streek rond Wachtebeke en Moerbeke. Ze zorgen ook voor een heus obstakel,

daar er volledig plat moest worden gelegen om eronderdoor  te kunnen varen. Daarbij

kwam dat de neerslag van de afgelopen dagen ervoor zorgde dat het waterpeil nog wat

gestegen  was.  Bij  een  van  de  bruggen  hergroepeerde  de  ganse  vloot  en  kreeg  elke

roeier versnaperingen en een uitleg over de streek.

 

Mail ons

https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108%3A2%3A0%3A%3A%3A%3AP2_COMP_CODE%3AVRL453RT22
mailto:info@vlaamse-roeiliga.be


Badend in de zon kwamen alle boten aan bij de middagstop in restaurant Het Keysershof

in Sinaai. Heel gerieflijk en mooi,  iedereen was  tevreden over het  restaurant. Enkelen

konden  buiten  plaatsnemen,  anderen  zochten  binnen  de  schaduw  op.  De  quiz  werd

uitgedeeld  en  per  tafel  ingevuld,  en  dan  was  het  tijd  voor  de  vegetarische  pasta,  de

spaghetti, de volauvent of de stoofvlees met frietjes. Ze werden allen erg gesmaakt.

De middagstop werd afgesloten met de uitreiking van de winnaars van de quiz, de tafel

van GRS kreeg de flessen Leffe mee naar huis.

Net  toen  de  laatste  boot  terug  op  het  water  kwam  en  de  stoet  weer  vertrok  richting

Lokeren vielen de eerste druppels. Gans de middag was het laffer en laffer geworden tot

de  wolken  het  niet  meer  konden  houden.  Met  bakken  tegelijk  kwam  de  regen  naar

beneden.  In  een mum van  tijd was  iedereen  tot  op  het  bot  nat.  Hier  en  daar  stopten

boten  of  stapten  roeiers  uit  om  te  schuilen  voor  het  onweer, maar  de meeste  roeiers

trokken moedig door in hun boten, die ondertussen halve baden geworden waren.

Het  laatste  traject  en  de  afbouw  van  de  boten  gebeurde  in  haast  apocalyptische

omstandigheden. Dikke druppels water, donder en bliksem teisterden de omgeving van

Eksaarde,  Daknam  en  Lokeren.  Pas  toen  alle  boten  opnieuw  op  de  aanhangwagens

lagen  minderde  het  met  regenen,  en  was  iedereen  blij  in  een  douche  of  een  droge

wagen te kunnen kruipen. Het zorgde er we voor dat dit een editie was om nooit meer te

vergeten.  Bedankt  aan  alle  roeiers,  de  heroïsche  doorzetters  die  na  een  ganse  dag

prachtig roeiweer de weergoden trotseerden.

Meer foto's zijn te vinden op onze facebookpagina: klik hier.
 

Roeibrevetten beschikbaar  

De roeibrevetten van de Vlaamse Roeiliga zijn nog steeds verkrijgbaar. Dit roeibrevet is

het  hebbeding  voor  de  roeizomerkampen!  Elke  beginner,  jong  of  oud,  vindt  er  een

leidraad  in naar  techniek, veiligheid, palmares en opleidingen. Er  is een  initiatiebrevet,

een skiffbrevet, een brevet in ploegboot en een facultatief stuurmansbrevet. Dit boekje

kan  aangekocht  worden  voor  een  mooi  clubtarief  van  7,50  €  per  brevet.  Plaats  je

bestelling via info@vlaamseroeiliga.be.
 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING
Trainer B Roeien
najaar 2016

https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga


Wil  jij  wedstrijdroeiers  en  wedstrijdploegen  die  deelnemen  aan  wedstrijden  tot  op

nationaal  niveau  kwaliteitsvol  begeleiden  en  coachen?  Dan  is  deze  cursus  Trainer  B

roeien iets voor jou!

De  Vlaamse  Roeiliga  organiseert  in  samenwerking met  de  Vlaamse  Trainersschool  de

cursus trainer B dit najaar in Gent.

Schrijf je in via www.sportvlaanderen.be/vts.

 

VTS Plus Kalender
 

18/08/2016
25/08/2016

Houdingstraining  deel 2
 

Brugge
 

Inschrijven
 

08/09/2016
 

Houdingstraining  deel 3
 

Brugge
 

Inschrijven
 

 

CLUBNIEUWS
KRBrugge is een hartveilige club

Een  tijdje  terug  organiseerde  KRB  in  samenwerking  met  het  Rode  Kruis  een  cursus
Reanimeren en defibrilleren. Een tijdje geleden kwam een delegatie van het Rode Kruis

het certificaat van hartveilige organisatie overhandigen.
 

1e clubkampioenschap in de VVR

http://www.sportvlaanderen.be/vts
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Webforms/Pages/houdingstraining_16_Oordegem.aspx
http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Webforms/Pages/houdingstraining_16_Oordegem.aspx


VVR organiseerde voor de eerste maal een clubkampioenschap. Van deze eerste editie

kroonden Myriam Vermeersch en Marnix Vuylsteke zich tot kampioen! 
 

BTR goes to RIO
Op  zaterdag  13  augustus  (de  dag  van  de  finale’s  bij  de  skiff  ABCof  D  finale)

organiseert BTR een roeimarathon. De BTR leden proberen die dag zoveel mogelijk km

te verzamelen, per km wordt €2 gevraagd.

BTR hoogt op deze dag de afstand te roeien BTR – Rio zijnde 9.429 km. Alle sponsors

zijn welkom.

Alle leden en of exleden van de BTR worden uitgenodigd om te helpen deze afstand te

behalen.    

De roeimarathon wordt stilgelegd tijdens de wedstrijd van Hannes. Die zal live bekeken

worden  op  groot  scherm  in  ons  RIO  CAFE  welke  open  is  van  10  u  tot  in  de  late

uurtjes. Er zijn alvast 2 vaten bier beloofd bij het behalen van een medaille!

Iedereen van harte welkom! 

Ook  in de  "Kantien" van KRSG en  in het  clubhuis van KRBrugge zullen de wedstrijden

van het roeien worden uitgezonden.

 

BESTUURSNIEUWS
Decreet goedgekeurd
Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

werd op 1  juni  goedgekeurd  in  het Vlaams Parlement. De uitvoeringsbesluiten werden

afgelopen vrijdag voor de eerste keer principieel goedgekeurd.

Wat met aangifte rechtspersonenbelasting?
Een  sportclub  opgericht  in  de  vorm  van  een  vzw  kan  ofwel  aan  de

rechtspersonenbelasting  onderworpen  zijn  ofwel  aan  de  vennootschapsbelasting.  In

principe zal een sportclub onderworpen zijn aan de  rechtspersonenbelasting aangezien

er geen intentie is om op commerciële wijze winsten te behalen. 

Het  indienen  van  een  aangifte  in  de  inkomstenbelasting,  en  dus  ook  het  indienen  van

een  aangifte  in  de  rechtspersonenbelasting,  is  een  strikt  wettelijke  verplichting.  Zelfs

wanneer je sportclub oordeelt dat er geen enkele belasting is verschuldigd. In dat geval

dient  een  zogenaamde  “nihilaangifte”  te  worden  ingediend.  Sinds  2015  moet  je  de

aangifte  digitaal  doen  (voorheen  kon  dat  ook  op  papier).  Je  surft  hiervoor  naar  de

applicatie BIZTAX. Hiervoor heb je een kaartlezer nodig. Indien je problemen kent met

het  certificaat/je  browser,  vind  je  mogelijk  hier  de  oplossing.  De  uiterste  datum  van

indienen  hangt  af  van  je  boekjaar  en  je  algemene  vergadering.  Voor  de  meeste

sportclubs  zal  dit  30  september  zijn,  maar  je  kan  hier  voor  de  zekerheid  de  exacte

termijnen bekijken.

Overloop  de  aangifte  en  kijk  of  je  belastbare  inkomsten  hebt  aan  te  geven.  Dit  zal

http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/biztax/
http://www.dynamoproject.be/product/dynamo-project-kaartlezer
https://ccff02.minfin.fgov.be/CCFF_Authentication/views/login/signature/signatureHelp-nl.html
http://www.dynamoproject.be/system/files/bijlagen/nieuws/20150812_-_rpb_aangifte_termijnen.pdf


bijvoorbeeld het geval zijn als de vzw een onroerend goed in eigendom verhuurt, of als

de  vzw  inkomsten  uit  andere  rechtspersonen  ontvangt.  Het  Dynamo  Project

ontwikkelde een handleiding rechtspersonenbelasting om sportclubs verder te helpen.

In  de  handleiding  vind  je  een  concrete  opsomming  van  belastbare  inkomsten,  alsook

een  stappenplan  met  screenshots  van  de  aangifte  in  BIZTAX.  Ook  de  overheid  reikt

een handleiding aan.
 

VARIA
Jeugdstage van de Koninklijke Belgische Roeibond

De  Koninklijke  Belgische  Roeibond  organiseert  op  15  en  16  oktober  de  nationale

jeugdstage voor 13 en 14jarigen op het domein Sport Vlaanderen Willebroek.

BOIC organiseert een RIO House in Oostende
Op 1 juni stelde de stad Oostende en het BOIC in het Kursaal Oostende het Rio House

voor. Een event van het BOIC in het kader van de Olympische Spelen in Rio. “Een plek

waar  de  fans,  federaties,  clubs  en  sympathisanten  kunnen  samenkomen  om  Team

Belgium  in  Rio  de  Janeiro  een  hart  onder  de  riem  te  steken.”,  zegt  Philippe  Vander

Putten, CEO van het BOIC.

Wat staat er op het programma?

De Olympische Spelen meemaken vanuit je luie zetel thuis of live vanuit een ligstoel op

het  strand  van  Oostende  op  een  groot  scherm  van  21m²  ?  Ook  nog  Olympische

medaillewinnaars  tegen het  lijf  lopen, sportinitiaties volgen, de samba  leren dansen op

een ZuidAmerikaanse beat … onze keuze is snel gemaakt …

Een TV scherm van 6m op 3,5m

Een  groot  scherm  van  21m²  met  iedere  ochtend  een  selectie  van  de  olympische

competities in Rio van de dag en de nacht voordien. In de namiddag vergast het BOIC u

op rechtstreekse uitzendingen!

15 verschillende sporten

Sportliefhebbers  zullen  iedere  dag  hun  favoriete  sport  kunnen  uitoefenen.  Om  in  een

olympische  sfeer  te  blijven  volgt  het  sportprogramma  zo  veel  mogelijk  de

competitiekalender van onze Team Belgium atleten in Rio.

Olympische helden op bezoek

http://www.dynamoproject.be/document/321-handleiding-rechtspersonenbelasting
http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/162-stapsgewijs-een-aangifte-indienen-20160531.pdf


Kom  je  Olympische  helden  live  ontmoeten  in  het  Rio  House.  Iedere  dag  wordt  een

andere  sport  in  the  spotlights  geplaatst  en  een  olympiër  of  een  elite  atlete  of  atleet

uitgenodigd.

Kid’s village

Een  Kid’s  village  voorbehouden  voor  kinderen  tussen  de  6  en  14  jaar  oud  waar  uw

kroost  iedere  dag  naar  hartenlust  atletiek,  basketbal,  gymnastiek,  hockey  en  golf

initiaties kan volgen.

Live Radio 2 studio

Radio  2  komt  ook  naar  het  Rio  House  om  Team  Belgium  aan  te moedigen  en  brengt

dagelijks in de namiddag zijn “De Zomercollectie” & “Spits met David”.

Het  beloven  prettige  Olympische  Spelen  te  worden  op  het  strand  van  Oostende  deze

zomer  met  nog  meer  activiteiten  als  een  zandkastelen  wedstrijd,  frisbee  games  en

muziek danslessen.

Laat de samba, de capoueira en de beats van Terra Brasil maar komen.
 

Jolien D'Hoore lanceert TOP-actie 3: stel een gedragscode op!
Het  hele  jaar  door  lanceert  de  Time  Out  tegen  Pesten  campagne  zes  TOPacties

waarmee  iedereen  aan  de  slag  kan  om  aan  een  pestvrije  sport  te  werken.  Jolien

D’Hoore lanceert TOPactie 3: Stel een gedragscode op!

 

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Goede  afspraken  zijn  belangrijk  in  een  sportorganisatie.  Een  gedragscode  is  daarvoor

hét perfecte  instrument. En gedragsregels die pesten kunnen voorkomen mogen hierin

niet ontbreken. Zorg ervoor dat de gedragscode geen dode letter blijft. Hou iedereen in

de  organisatie  op  de  hoogte  over  de  geldende  afspraken  en  spreek  mensen  aan  bij

ongewenst gedrag.

Hoe doe je dat concreet? TOPactie 3 reikt je een stappenplan aan om een gedragscode

op te stellen met aandacht voor regels omtrent pesten en implementatietips om de code

kenbaar te maken en levendig te houden bij iedereen in de sportorganisatie.

Vind  alle  informatie  op  www.topindesport.be/acties/#step3.  Bekijk  ook  zeker  het

vormingsaanbod en het TOPpromotiemateriaal!
 

WIST JE DAT...
… het VRL kantoor gesloten is op maandag 11/07/2016 en op 21 en 22/07/2016

… het nog 31 dagen is, alvorens de Olympische Spelen van start gaan 

https://topindesport.be/acties/#step3


… op het Olympische roeiwater in Rio Chantal Neirinckx en Patrick Rombaut de Belgische

vlag zullen vertegenwoordigen onder de kamprechters!

… Winther Degrauwe in het huwelijksbootje  is gestapt op zaterdag 18/06/2016. De VRL

wenst hen veel geluk samen!

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/VlaamseRoeiliga

Join us on Facebook
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Zondagavond heeft de Koninklijke Belgische Roeibond de knoop doorgehakt. Voorlopig mag er één boot 

naar Rio.  Skiffeur Hannes Obreno mag ons land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. 

Tim Brys en Niels Van Zandweghe hebben nog een waterkansje. Eens gekend is welke en hoeveel olym-

pische tickets door bepaalde federaties worden teruggegeven, zal de FISA kijken of er nog een ticket 

aan België kan uitgereikt worden, het Belgische team staat bovenaan hun lijstje. Die beslissing valt op 

13 juni. 
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Royal Henley Regatta  

  

COMPETITIE 

Skiffeur Hannes Obreno naar Olympische Spelen  

Het kwalificatietoernooi in Luzern, Zwitserland, is voor de Belgische teams een succes geworden. Beide 

Belgische boten wonnen namelijk hun finale. Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno startte sterk in zijn finale, maar moest 

tegenstand dulden van de Deen en de Hongaar. Na 1000m kwam Hannes door op de 2e plaats, na de 

opgekomen Australiër, maar met de eerste vier plaatsen nog binnen 6 tienden van een seconde. Eens 

na de 1000m schakelde Hannes een versnelling hoger en kon hij voor een eerste keer zijn boot aan de 

leiding leggen. De Australiër Grant bleef echter zijn karretje aanhaken, en ook de Deen Sverri Nielsen 

was nooit veraf. Hannes hield niet alleen stand, hij liep zelfs nog een beetje uit, en won zijn finale!  

Zijn tijd van 6:47:610 was genoeg om de Australiër (6:49:070) en uiteindelijk de Hongaar Bendeguz 

Petervari-Molnar (6:50:210) af te houden.  

 

Kwalificatietoernooi Luzern 
22—24 mei 2016 

(Foto’s Worldrowing.com) 
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Er namen drie boten deel aan het Europees Kampioenschap voor senioren in het Duitse Branden-

burg: M1x met Hannes Obreno (BTR), LM2x met Niels van Zandweghe (BTR) en Tim Brys (KRCG) en 

LW1x met Eveline Peleman (KRSG).  In de categorie M1x kwamen 16 skiffeurs aan de start, in de 

categorie LM2x waren 14 landen ingeschreven en in de categorie LW1x startten 10 skiffeuses.  

 

Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno ging als eerste Belg aan de slag in de tweede heat van drie. Hij diende bij de  

eerste 2 te eindigen om rechtstreeks door te stoten naar de halve finale. Hannes slaagde in deze 

opdracht en liet enkel de Litouwer Griskonis voor. Hannes finishte in 7.39.96, de Litouwer in 

7.32.69 

Hij eindigde tweede in zijn halve finale (7.45.28) op twee seconden van de winnaar de Kroaat  

Damir Martin (7.43.69). Hij versloeg de Tsjechische wereldkampioen Ondrej Synek en de Brit Alan 

Cambell die beiden reeds geplaats zijn voor de Olympische Spelen.  

Hannes startte goed en vatte de A-finale aan in vierde positie. Het werd een spannende strijd voor 

de derde plaats met de wereldkampioen Ondrej Synek. De Tjech kon amper met negentien  

honderdsten van één seconde verschil Hannes nipt weerhouden van de bronzen medaille. Op de 

eerste plaats vinden we de kroaat Damir Martin terug en het zilver is voor de Litouwer Mindaugas 

Griskonis. 

 

De LM2x met Niels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim BrysNiels van Zandweghe en Tim Brys    moesten bij de eerste drie ploegen zijn om door te 

gaan naar de halve finale. Ook zij slaagden hierin door als tweede over de eindmeet te komen in 

6.49.46. De Ierse broers O’Donovan gingen hen voor in 6.46.75. 

De LM2x werden derde (7.02.39) in de halve finale en dit was voldoende voor een ticket naar de A-

finale. De Noren wonnen en de Nederlanders werden tweede.  

De Belgische dubbel had in baan 6 zwaar te kampen met een felle zijwind. Als nieuwkomers in dit 

nummer startten ze in vijfde positie en konden deze plaats behouden tot aan de finish 

(07.07.730).  

 

Eveline PelemanEveline PelemanEveline PelemanEveline Peleman    eindigde derde in haar heat in 8.32.16 en werd doorverwezen naar de her-

kansingen om een plaatsje in de A-finale te roeien. Tijdens haar herkansing roeide ze bijna gans de 

wedstrijd op de 4de plaats. Plaatsen 1 en 2 mochten door naar de A-finale. Met een 4de plaats en 

een tijd van 8.53.39 ging Eveline door naar de B-finale.  

Op de slotdag kwam Eveline Peleman als eerste voor de dag in de B-finale. Eveline startte in baan 

3 en werd tweede in haar wedstrijd met een tijd van 08.25.10. Ze eindigde 8ste op 10 deel-

nemers.   

Europees Kampioenschap Brandenburg 
6-8 mei 2016 

De lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys Niels Van Zandweghe en Tim Brys startte ook meteen aan kop in hun 

finale. Het waren echter de Denen en de Turken die sterk kwamen opzetten. Deze boten namen de 

wedstrijd over, maar Niels en Tim gaven niet af. Het was na 1500m duidelijk dat alles nog moest 

beslist worden: de eerste 3 boten lagen namelijk binnen een halve seconde van elkaar. Niels en 

Tim begonnen aan een sterke finale. Ze haalden de Denen en de Turken nog in en wonnen de 

finale! Met hun tijd van 6:21:78 hadden ze genoeg over om de Turken (6:23:10) en de Denen 

(6:23:13) achter zich te houden. Een welgemeende proficiat aan Hannes, Niels en Tim en Dirk 

Crois, Frans Claes en Dominique Basset!  

 

Door een regel van de FISA kan België echter maar 1 boot naar Rio sturen. De KBR, de VRL en het 

BOIC hebben alles in het werk gesteld om de FISA er alsnog toe te bewegen deze beslissing te 

herzien. 

Ook onze noorderburen toonden zich solidair, en startten een internationale petitie om aan de FISA 

voor te leggen. Deze petitie verenigde iedereen, ook Drysdale en Olaf Tufte tekenden de petitie.  

Foto’s Worldrowing.com 

Foto’s Worldrowing.com 
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Er werden twee boten geselecteerd voor de Internationale Junioren Regatta in München tijdens 

het weekend van 7 en 8 mei 2016: Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser Brent De Bleser (TRT) in JM1x en Rachel Willaumez Rachel Willaumez Rachel Willaumez Rachel Willaumez (UNB) in 

JW1x, beide winnaar van de time trails in skiff.  

Op de eerste wedstrijddag konden beide roeiers zich net niet plaatsen voor de A-finale. Brent De 

Bleser won de B-finale en mocht met zijn 7de plaats op 42 skiffeurs het beste Belgische  

resultaat optekenen. Rachel Willaumez werd 3de in haar B-finale en werd 9de op 29 skiffeuses. 

Beiden roeiden een sterke voorwedstrijd waarin zowel Brent als Rachel de tweede beste tijd 

roeiden op gans hun deelnemersveld. Brent slaagde er zelfs in om zijn B-finale een sterkere tijd 

te roeien dan de winnaar van de A-finale. 

Op de tweede wedstrijddag bewees Brent dat hij in goede vorm is, want hij kwam als snelste 

skiffeur over de meet op 24 deelnemers. De gouden plak mocht hij dus in ontvangst nemen. 

Ook Rachel kwam heel sterk voor de dag. Ze liet enkel de Franse Margaux Balleul voor en 

mocht dus tekenen voor zilver.  

Internationale Juniorregatta Munchen 
7 - 8 mei 2016  

Foto Patrick De Bleser 

Tijdens het weekend van 7-8 mei vond op de Gentse watersportbaan de 97e editie van de 

Ghent May Regatta plaats. Tijdens deze regatta werden veel boten getest voor het samenstellen 

van ploegen voor het EK Junioren te Trakai en de Coupe de la Jeunesse  

komende zomer.  

Een extra grote buitenlandse delegatie mocht ontvangen worden, daar er verschillende  

nummers niet aan bod kwamen op het EK in Brandenburg hetzelfde weekend. Het zorgde voor 

een kwalitatief erg hoge regatta voor de U23 en Junioren ploegen. Naast Belgische,  

Nederlandse en Engelse ploegen waren er dit jaar delegaties van Polen, Zweden, Oostenrijk, 

Frankrijk en Duitsland. 

In de sterk bezette wedstrijden waren er ook goede prestaties te noteren van Belgische boten. 

Zo waren er overwinningen van KRSG in de LM2- op beide dagen, won de Belgische selectie de 

JW8+ en won de Brugs-Oostendse combinatie de JM4X. Verder won Calvin Govaert (UNB) de 

JM1X, Caitlin Govaert (UNB) de JW18 1X, en Jean Benoît Valschaerts (RSNB) de M1X. Ander 

gouden en zilver eremetaal vind je terug in de uitslagen op onze website. 

Uiteindelijk namen 1219 roeiers deel, waarvan 938 buitenlanders, in in totaal 1360 boten. Een 

record!  

Internationale Mei Regatta KRSG 
7 - 8 mei 2016 

Foto Jo De Rammelaere 

Tussentijdse stand Beker van België  

Op onze website www.vlaamse-roeiliga.be vind je de tussentijdse stand van de Bekers van Bel-

gië terug.   
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Op 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven van 

Gent tot in Lokeren. Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, prachtige 

oude bruggen en een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Lokeren. Er kan 

nog last-minute ingeschreven worden via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  

 

 

Toertocht VRL 2016 
5 juni 2016 

RECREATIE 

Recreatieve regatta 
20 augustus 2016  

Op zaterdag 20 augustus gaat in Hazewinkel de tweede editie van de recreatieve regatta door. 

Deze unieke regatta over 4 km met keerpunt verzamelt alle sportieve roeiers die zich niet tot de 

Belgische top rekenen. Een 2e klasse roeiwedstrijd als het ware. Zowel met 2, 3 als met 4 wordt er 

met verschillende leeftijden als geslacht in dezelfde competitie geroeid. Deze competitie, die een 

grote gemene deler maakt van de heterogene groep roeiers tussen de Belgische toproeiers en de 

volledig recreatieve toerroeiers, wordt achteraf afgesloten met een heerlijke barbecue. Schrijf je 

snel in via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be. 

Elfstedenmarathon 
6 mei 2016   

Deze 3e editie van de Elfstedentocht (althans, de 3e keer dat The OAR deelneemt) zal de geschie-

denis ingaan als de editie waarbij bewezen werd dat je je perfect helemaal kunt leeg roeien en 

toch nog een goed resultaat neerzetten …   

Markus, Maarten, Sharan, Finlay, Filip, Sander, Leen, Yves en Stijn zijn blijven trekken tot de kracht 

echt helemaal op was. Greet, Liesbeth en Fien hebben gezorgd dat niet-roeiers tijdig naar de vol-

gende wisselplaats gestuurd werden (in de auto of per boot). Roeiers kregen zo de maximale toe-

laatbare rust en konden proeven van de heerlijke muesli repen, smeuïge broodpudding, zalige 

pasta of andere broodnodige energiebommen.  

Met veel moed plakten we ons startnummer 3 op de Jules d’Or, die voor de gelegenheid zijn alter 

ego OAR FORCE ONE weer had aangenomen. Het team met 9 roeiers en 3 motiverende ondersteu-

ners schoot om 20u vrijdagavond uit de startblokken. We zijn als 3e beginnen trekken aan de rie-

men en zijn ermee gestopt als 34ste, maar wij kunnen wel zeggen dat wij 217 km hebben geroeid, 

terwijl de eerste er maar 210 heeft gedaan.  

Alle roeiers hebben het verschil gevoeld tussen 4 en 6 roeisessies van gemiddeld 10 km, niet al-

leen aan onze handen maar in heel ons lichaam. Deze editie zal bij deze ploeg blijven hangen als 

een echt fysiek vermoeiende versie, maar het ongelooflijk mooie was toch dat deze ploeg is blijven 

strijden, elke roeisessie er doodgeroeide teamleden uit de Jules kropen, maar na een kwartiertje 

rust er terug tegenaan gingen. Knap werk, knap team.  
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Het online platform voor competitie- en ledenbeheer I-row is voortdurend in beweging. Sinds de 

opstart 2013-2014 komen er op regelmatige basis nieuwe mogelijkheden, leuke snufjes, extra 

informatie… bij. 

Graag willen we jullie de werking van al deze nieuwigheden uit de doeken doen op maandag     

6 juni 2016 in het Huis van de Sport. Schrijf je in via info@vlaamse-roeiliga.be voor woensdag   

1 juni 2016!  

Bijscholing I-row  
6 juni 2016 

14/06/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’:    Gent 

  oplossingsgericht coachen       

16/06/2016 Aan de slag met een nieuwe visie op periodisering   Leuven 

VTS  
Plus 

kalender 

Vanaf september 2016 september 2016 september 2016 september 2016 start er een  

sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN in het KTA in Brugge. 

Wanneer je meer informatie hierover wilt of wenst in te 

schrijven kan je je richten naar KTA Brugge. 

http://www.ktabrugge.be 

Een promofilmpje en de flyer vind je alvast op onze websi-

te en op onze facebook pagina. 

Studierichting Roeien aan KTA te Brugge 

Op 11/05/2016 ging op het Albertkanaal in Hasselt de Hasseltse Studenten Regatta door. Uni-

versiteit Hasselt, Hogeschool PXL en UC Leuven Limburg namen het tegen elkaar op. Na de 

vlottentochten en de competitie in skiff en doubles namen de achtriemen het tegen elkaar op. 

Een opnieuw aangenaam volgelopen tuikabelbrug zag dat PXL hogeschool met een duidelijk 

overwicht de overwinning wegkaapte. Reeds voor de 2e maal na elkaar zijn ze de beste. Profici-

at aan kapitein Valerie Jenaer en haar team!  

STUDENTENROEIEN 
Hasseltse Studentenregatta 
11 mei 2016  



Dag van de sportclubbestuuder, save the date 

De Koninklijke Roeivereniging Brugge heeft een nieuwe clubmascotte ‘Jeffrey’ de zeehond. Een 

6-tal weken geleden dook het beestje op in de buurt van de roeiclub. Het zeehondje is ongeveer 

2 jaar oud en heeft het erg naar zijn zin in de Brugse wateren. Hij laat het niet na om even te 

pauzeren op een roeiboot of het KR Brugse ponton. Je kan meer lezen hierover in het nieuws-

blad via de link op onze website.  
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CLUBNIEUWS 
Ieder diertje zijn pleziertje 

Op zaterdag 14 mei kwamen uit alle windstreken de Belgische roei-jeugd in de Gentse Roei- en 

Sportvereniging neergestreken. Voor alle 11 tot 14-jarigen waren er fysieke proeven waardoor we 

een goed beeld konden krijgen van de kwaliteiten van de jonge wolven die zich aanboden. Erg 

mooie prestaties werden geleverd in de 6 proeven die ze voorgeschoteld kregen. Bij de  

afsluitende beep test waren er 2 atleten die het de volle 12 minuten konden volhouden.  

Nogmaals bedankt aan de GRS, de test-afnemende trainers en ouders, en de ouders die zorgden 

voor het transport. En uiteraard ook proficiat aan de jonge atleten voor de geleverde prestaties. 

Deze resultaten worden meegenomen dit jaar, en samen met de resultaten van de jeugd triatlons 

en duatlons, wordt hiermee in het najaar een selectie gemaakt voor de afsluitende jeugdstage.  

Nationale testdag 11 tot 14 jarigen  

BESTUURSNIEUWS 
Commissie Communicatie en Sponsoring  

Op woensdag 1 juni 2016 komt de commissie communicatie en sponsoring graag samen om 

18u in het Huis van de Sport in Gent om de nieuwe lijnen uit te tekenen voor het VRL  

communicatie en sponsoring beleid. 

Zeker nu er opnieuw mogelijkheden zijn om Olympisch te schitteren moeten sponsors en media 

gesensibiliseerd worden! Willen jullie of clubmedewerkers meedenken hoe we het roeien beter 

bekend kunnen maken, zit je vol goede ideeën om sponsors over de brug te krijgen,… kom dan 

zeker en vast af maar geef graag op voorhand een seintje op info@vlaamse-roeiliga.be.  
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Op zondag 1 mei 2016 is Celine Pieters (sporttechnisch coördinator VRL) bevallen van een  

mooie dochter Lisa. De VRL wenst haar alle geluk toe!  

Olympische muntstukken  

ALLERLEI 
Proficiat! 

Voor de muntverzamelaars onder ons is er goed nieuws de Koninklijke Munt van België en het BOIC 

sloegen de handen in elkaar om een olympisch muntstuk van 2 euro en een zilveren muntstuk van 

10 euro uit te brengen. De munten zijn te verkrijgen via de website van de Koninklijke Munt. Deze 

verzamelstukken zijn duurder dan hun muntwaarde. Het 2 euro muntstuk kost 8 euro en het zilve-

ren 10 euro muntstuk kost 42 euro. Ze komen niet in omloop en worden in een beperkte oplage 

geslagen. Van het 2 euro muntstuk komen er 325.000 exemplaren uit, van het 10 euro muntstuk 

worden er wereldwijd slechts 10.000 exemplaren uitgegeven. De financiële steun die op deze  

manier aan Team Belgium verleend wordt, kunnen we investeren in extra begeleiding en onder-

steuning voor onze topatleten. En die steun is nodig. Want Rio de Janeiro is een mooie  

bestemming, maar ook een verre en dure bestemming en in de topsport maakt elk detail een groot 

verschil. 

Hitte en ozon: start van waakzaamheidsfase 

Warme zomerdagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken (ernstige) gevolgen hebben 

voor de gezondheid. Sporters zijn één van de kwetsbare groepen bij hitte en ozon.  

Sporters: 

• hebben door de buitenactiviteit een grotere blootstelling 

• leveren verhoogde fysieke inspanningen en hebben o.a. een hogere ademfrequentie 

• hebben soms een verlaagde risicoperceptie en perceptie van warmtegevoeligheid 

• verwachten mogelijk dezelfde prestaties te leveren in de warmte als op minder warme da-

gen 

• willen nogal eens presteren omwille van de groepsdruk 

• nemen deel aan wedstrijden die meestal doorgaan op tijdstippen wanneer de temperaturen 

en ozonconcentraties het hoogst zijn 

Hitte kan leiden tot symptomen gaande van (slaap)hinder, huiduitslag tot hitteslag. Veel ozon kan 

dan weer leiden tot kortademigheid, irritatie van de ogen, keelpijn en hoofdpijn. Zonder bescher-

ming kan de zon zonnebrand en een zonnesteek geven. 

Daarom vraagt het agentschap Zorg en Gezondheid om de nodige maatregelen te nemen.  

In de folder "Hittegolf en ozonpieken: aanbevelingen voor sportclubs en voor sportieve en culturele 

evenementen" vind je meer informatie over preventie en herkenning van gezondheidsklachten  

veroorzaakt door hitte en ozon. Extra informatie kan je lezen op www.zorg-en-gezondheid.be/

hittealarm.  

De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot en met 30 september. 



De Time Out tegen Pesten campagne lanceert dit jaar zes TOP-acties waarmee iedereen aan de 

slag kan om aan een pestvrije sport te werken. Marc Herremans lanceert TOP-actie 2: Zorg voor 

een aanspreekpunt!  

Een pestvrije sportomgeving heeft behoefte aan een laagdrempelig aanspreekpunt en een  

duidelijke meldingsprocedure die gekend zijn bij iedereen. Melden is positief en betekent hulp 

zoeken voor jezelf of iemand anders. Melden hoort geen taboe te zijn en moet gestimuleerd 

worden in elke sportorganisatie. 

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 2 reikt je tips en omkadering aan voor een aanspreekpunt, 

een rapporteringsformulier voor het opvolgen van meldingen, en een aantrekkelijke affiche om 

het taboe rond klikken te doorbreken. Ga ermee aan de slag in jouw sportorganisatie en word 

TOP! 

Vind alle informatie op www.topindesport.be/acties/#step2. Bekijk ook zeker het vormings-

aanbod en het TOP-promotiemateriaal! Het filmpje met Marc Herremans vind je op onze website.  
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Marc Herremans lanceert TOP-actie 2: zorg 
voor een aanspreekpunt 

Nieuwe uitdaging voor VRL arts Ruben De Gendt  

Onze VRL arts Ruben De Gendt staat op 18 juni aan de start van de zwaarste fietswedstrijd ter 

wereld. Samen met drie anderen rijdt hij van west (Los Angeles) naar oost (Annapolis) door de 

Verenigde Staten, een tocht van 5.000 kilometer. De race is 30 procent langer dan de Tour de 

France, maar omdat er continu gereden wordt is de tijdsspanne veel korter. Het team zou in 8 

dagen aan de finish willen zijn. We wensen hem veel succes!  

Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

… het nog 66 dagen zijn tot aan de Olympische Spelen Roeien in Rio. 

 

… voorzitter Vlaamse Roeiliga en voorzitter KRSG Patrick Rombaut ontmoeten  

Herman De Croo tijdens de KRSG May Regatta  

  

… het tijdens onze zomertijd is het in Rio de Janeiro 5 uur vroeger. 

 

… Ronny De Cocker samen met Antonio opgenomen is in het World Guinness Book of Records als de wereldrecordhouders Fastest 

marathon pushing a weelchair in 3u36.11! Proficiat Ronny!  

Wist je dat? 

Bezoek onze website 
www.vlaamse-roeiliga.be 



In het weekend van 23 en 24 april23 en 24 april23 en 24 april23 en 24 april vond op het roeiwater van Sport Vlaanderen Willebroek het Belgisch Belgisch Belgisch Belgisch 

Kampioenschap Korte BoottypesKampioenschap Korte BoottypesKampioenschap Korte BoottypesKampioenschap Korte Boottypes plaats. De clubs KRSG KRSG KRSG KRSG en KRNSOKRNSOKRNSOKRNSO waren het meest succesvol met 6 en 6 en 6 en 6 en 

4444 gouden medaillesgouden medaillesgouden medaillesgouden medailles respectievelijk. Zowel UNBUNBUNBUNB en TRTTRTTRTTRT gingen met 3 gouden plakken3 gouden plakken3 gouden plakken3 gouden plakken naar huis. De cate-

gorie M1x werd dit jaar gewonnen door Jean-Benoît Valschaerts van RSNB. Na een tweede plaats op de 

Time Trials won hij het BK met een kleine tien seconden voorsprong op Gilles Poysat (RCAE). In de cate-

gorie W1x won Eveline Peleman (KRSG) van Annick De Decker (Gentse RS). Titels bij de lichtgewicht 

skiffs waren voor Tim Brys (KRCG) en Karijn Cattrijsse (KRSG). De Brusselse Rachel Willaumez haalde 

voor haar club UNB 3 titels binnen in de categorie JW 1X en in de JW 2X en JW 2- met Caitlin Govaert. Bij 

de juniores skiffs had zij een voorsprong van 5’’ op Axelle Boels van KRSG, en bij de mannen haalde 

Brent De Bleser van TRT het van Marlon Colpaert van KRNSO met 8’’ voorsprong. In totaal namen er dit 

weekend 308 roeiers en roeisters deel, verdeeld in 469 boten. Goed voor 22 gouden medailles in totaal.  
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Kalender 05/16 

• 01/05/2016 
Stroke Across The City 
(RSNB) 

• 06-07/05/2016 
Elfstedenroeimarathon 
(Nederland) 

• 06-08/05/2016  
EK Brandenburg 

• 07-08/05/2016 
Int. Juniorenregatta 
München 

• 07-08/05/2016  
Int. meiregatta KRSG 

• 08/05/2016 
Randonnée des Nénup-
hars  (Frankrijk)  

• 11/05/2016  
Studentenregatta  
Hasselt 

• 14/05/2016  
Talentdetectie  
Gentse RS 

• 15/05/2016  
Maubray Regatta 
(RCNT) 

• 15/05/2016  
Toertocht (RSNB) 

• 15/05/2016  
Vogalonga (Italië) 

• 21/05/2016  
Gentse RS jeugdtria-
thlon 

• 22/05/2016  
Handicap van de Maas  
(RSNM) 

• 22-24/05/2016  
Olympisch Kwalificatie-
tornooi Luzern 

• 27-29/05/2016  
WC II Luzern 

• 29/05/2016  
Boucle de Liège – UNL 

• 28-29/05/2016  
Randonnée Gray-Aux 
Saône Bonaparte 
(Frankrijk)  

COMPETITIE 

BK Korte Boten, 23-24 april 2016 

Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno Hannes Obreno roeide een zeer knappe A-finale. De Kroaat Martin kwam 

het snelste uit de startblokken en nestelde zich op een comfortabele 

eerste positie, die hij heel de wedstrijd kon aanhouden. Hij veroverde het 

goud in 07.10.23. Ook de Cubaan Rodriguez was een maatje te sterk 

voor Obreno. Hij veroverde het zilver in 07.16.22. Obreno lag aan de 

1.000m nog in vierde positie, maar roeide zich voorbij de Poolse skiffeur 

en stond zijn derde plaats niet meer af. Obreno veroverde het brons in 

07.17.38. De Fin Robert Ven finishte als vierde in 07.19.48, de Pool als 

vijfde in 07.20.03 en de Israëliër Fridman als zesde in 07.23.79. De Fin 

en de Israëliër zijn tevens de belangrijkste concurrenten voor Hannes om 

te strijden voor een Olympisch ticket in Luzern binnen een maand. De  

B-finale werd gewonnen door de Belarus Shcharbachenia in 07.16.73. 

De lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe en Tim Brys heeft de 

bronzen medaille veroverd op hun eerste internationale wedstrijd als 

nieuwe ploeg, een zéér knap resultaat! De laatste 500m was het een 

ware nek-aan-nek race met de Nederlandse Muda-broers. De Belgen 

finishten nipt als derde in 06.44.12, de Nederlanders in 06.44.29.  

Zuid-Afrika won het goud in 06.41.13, Ierland het zilver in 06.41.36. Een 

zeer hoopvol resultaat voor de jonge Belgen die binnen een maand in 

Luzern strijden voor een Olympisch ticket. 

Twee bronzen medailles op WC I te Varese 

15-17 april 2016 
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Tijdens het weekend van 9 en 10 april vond op de Gentse Watersportbaan de 39e editie van de 

voorjaarsregatta van de Gentse Roei- en Sportvereniging plaats. Het werd een geslaagde editie 

voor de Gentse club, met een opkomst van 1.101 roeiers in 1.286 boten. Er was heel wat persbe-

langstelling voor de skiffeur Hannes Obreno en voor de lichte dubbeltwee Brys-Van Zandweghe, die 

strijden om een Olympisch ticket. Dit uitte zich in een mooie reportage in o.a. Sportweekend. Je 

kan het filmpje bekijken via volgende link. 

Gedurende het weekend werden er een aantal ploegen uitgetest in functie van het vormen van het 

nationaal team. In heel wat categorieën wonnen de Belgische roeiers. Ook de thuisclub Gentse RS 

mocht een aantal overwinningen op haar naam noteren.  

Op zaterdag won Hannes ObrenoHannes ObrenoHannes ObrenoHannes Obreno in M1x in 07.18.33, op zondag was deze titel weggelegd voor 

JeanJeanJeanJean----Benoît ValschaertsBenoît ValschaertsBenoît ValschaertsBenoît Valschaerts. Bij de dames skiff werd Annick De Decker tweede op zaterdag en eerste 

op zondag. Eveline PelemanEveline PelemanEveline PelemanEveline Peleman won beide dagen in de categorie lichtgewichtskiff. De lichte dubbel-

twee werd beide dagen gewonnen door het duo SomersSomersSomersSomers----GoubauGoubauGoubauGoubau. De categorie M2x werd op zater-

dag gewonnen door Van ZandwegheVan ZandwegheVan ZandwegheVan Zandweghe----BrysBrysBrysBrys en op zondag door SomersSomersSomersSomers----GoubauGoubauGoubauGoubau. De nieuwe combina-

tie ClaeysClaeysClaeysClaeys----De BorgerDe BorgerDe BorgerDe Borger won de titel in MU23 2x. Thuisroeisters De DeckerDe DeckerDe DeckerDe Decker----VerbelenVerbelenVerbelenVerbelen----De ReuDe ReuDe ReuDe Reu----De Leen-De Leen-De Leen-De Leen-

heerheerheerheer wonnen op zaterdag in W4x. LaureynsLaureynsLaureynsLaureyns zat op zondag in de boot in plaats van De Leenheer en 

opnieuw won deze combinatie de 4x. 

Ook de junioren zetten enkele knappe prestaties neer. WillaumezWillaumezWillaumezWillaumez won beide dagen de categorie 

JW18 1x. Daarnaast roeide zij nog in 2x met Caitlin GovaertCaitlin GovaertCaitlin GovaertCaitlin Govaert en zij gingen beide dagen met de titel 

aan de haal. De combinatie Boels Boels Boels Boels ––––    Vandenhouweele Vandenhouweele Vandenhouweele Vandenhouweele ––––    Foqué Foqué Foqué Foqué ––––    HeninHeninHeninHenin won beide dagen in JW18 4

-. De categorie JM18 2x werd op zaterdag gewonnen door de Oostendse combinatie ColpaertColpaertColpaertColpaert----

BeerlandtBeerlandtBeerlandtBeerlandt en op zondag door ColpaertColpaertColpaertColpaert----De BleserDe BleserDe BleserDe Bleser. In de categorie JM18 4- waren de jongens van 

KRSGKRSGKRSGKRSG het sterkste . 

Int. voorjaarsregatta Gentse RS, 9-10 april 

STUDENTENROEIEN 
International Student Regatta, 21 april 

Op 21 april namen 6 studententeams het tegen elkaar op voor de 2e editie van de studenten-

regatta te Gent. Er werden 3 teams van de Associatie UGent gevormd: een delegatie nieuwe  

studentenroeiers die dit jaar leerden roeien, een team waarbij het initiatief uit Club Gent kwam, en 

een team dat vanuit Sport Gent, in combo met KRB gevormd werd. Daarnaast was een Antwerpse 

delegatie aanwezig, met studenten uit de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen en 

met de Hogeschool PXL een Limburgse delegatie. Om af te sluiten een Frans team met studenten 

uit Parijse Hogescholen en Universiteiten. In een 1-poulesysteem roeide elke boot tegen elkaar en 

uit die 1 - 6 stand werden 3 finales gevormd. Uiteindelijk roeiden UGent 2 en AUHA de C-Finale, 

UGent 2 en Perreux de B-finale en PXL met UGent 1de A- finale. Finaal werden de plaatsen 

(totaaltijden) van de voorrondes gerespecteerd in de uitslagen van de finales. De boten moesten 

rekening houden met verschillende handicaps, die na de aankomst werden verrekend. Proficiat en 

bedankt aan alle deelnemers. Foto's staan op onze facebookpagina, de officiële uitslagen vind je 

op de website.  

Na een academiejaar lang te leren roeien komt er een einde aan het studenten roei jaar 2015 – 

2016. Vele geïnteresseerde studenten leerden de sport kennen in een van de clubs die hiervoor 

open stonden. KRSG, GRS, de samenwerking tussen ARV, TRT en OAR, en natuurlijk mogen we de 

continue inspanningen van de Hasseltse hogescholen en universiteiten niet vergeten. Zij roeien 

nog even verder tot hun Hasseltse Studenten Regatta. Nogmaals bedankt aan alle studenten en 

vrijwilligers die zich hiervoor dit jaar inzetten. Hopelijk zien we elkaar volgend academiejaar op-

nieuw terug.  

Studentenroeien 2015-2016 
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Het online platform voor competitieplatform voor competitieplatform voor competitieplatform voor competitie----    en ledenbeheer Ien ledenbeheer Ien ledenbeheer Ien ledenbeheer I----rowrowrowrow is voortdurend in beweging. Sinds de 

opstart 2013-2014 komen er op regelmatige basis nieuwe mogelijkheden, leuke snufjes, extra 

informatie… bij. 

Graag willen we jullie de werking van al deze nieuwigheden uit de doeken doen op maandag 6 maandag 6 maandag 6 maandag 6 

juni 2016juni 2016juni 2016juni 2016 in het Huis van de Sport.  

Noteer alvast al jullie vragen en de datum in jullie agenda!   

Bijscholing sportmarketing, 14 april 

02/05/2016 Time out tegen pesten     Kortrijk 

03/05/2016 Time out tegen pesten     Gent 

12/05/2016 Time out tegen pesten     Hasselt  

30/05/2016 ‘Feedback’ or ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen  Gent 

13/06/2016 

VTS  
Plus 

kalender 

Vanaf september 2016 september 2016 september 2016 september 2016 start er een  

sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN in het KTA in Brugge. 

Wanneer je meer informatie hierover wilt of wenst in te 

schrijven kan je je richten naar KTA Brugge. 

http://www.ktabrugge.be 

Een promofilmpje en de flyer vind je alvast op onze websi-

te en op onze facebook pagina. 

Studierichting Roeien aan KTA te Brugge 

Op 11/05/2016 gaat op het Albertkanaal in Hasselt de Hasseltse Studenten Regatta door. 

Universiteit Hasselt, Hogeschool PXL en UC Leuven Limburg nemen het tegen elkaar op. Elk 

roeiteam bestaat uit een gemengde 8+boot (4 meisjes, 4 jongens en een stuurman/-vrouw), 

een 2-zitter team, een 1-zitter en enkele reserven. Op 1/05 gaat de pre-regatta door om de 

plaatsen voor de finale te bepalen. Deze pre-regatta staat ook open voor andere studenten-

teams. Op de regatta zelf nemen eerst de skiffs en doubles het op tegen elkaar, voordat het 8+ 

koninginnennummer van start gaat. Veel succes met de wedstrijd en de organisatie.  

Hasseltse Studentenregatta, 11 mei 



BESTUURSNIEUWS 
Commissie Communicatie en Sponsoring 
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CLUBNIEUWS 
Megafoons en chronometers VRL 

Op 5/06/2016 5/06/2016 5/06/2016 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven Moervaart van de haven Moervaart van de haven Moervaart van de haven 

van Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokeren. Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, 

prachtige oude bruggen en een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Loke-

ren. Binnenkort ontvangen alle clubs verdere info en kan er ingeschreven worden via 

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  

RECREATIE 

Toertocht VRL, 5 juni 

Ook in 2016 organiseren de VRL en LFA enkele evaluatiemomenten voor de populatie 11-14 jarige 

roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het potentieel roeiers en roeisters in 

België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden van jonge talenten in samenwerking met 

de clubs is een belangrijk objectief.  

De eerste evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei 

tussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Gent. Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 2002, 2003, 2004 en 

2005. Je kan inschrijveninschrijveninschrijveninschrijven voor deze testdag door een mailtje te sturen naar info@vlaamse-

roeiliga.be tegen uiterlijk 1 meiuiterlijk 1 meiuiterlijk 1 meiuiterlijk 1 mei met vermelding van naam, voornaam, geboortejaar, contactgege-

vens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telefoonnummer).  

Nationale testdag 11-14 jarigen, 14 mei 

De VRL vraagt met aandrang aan de wedstrijdorganisatoren om de megafoons en  

chronometers tijdig binnen te brengen en het materiaal met respect te behandelen. 

Ga dankzij de Vlaamse Roeiliga met korting  
naar Walibi, Aqualibi en Bellewaerde 

De VRL heeft voor haar leden en hun gezin een korting bekomen bij volgende pretparken: 

- Walibi (actie geldig tot 16/10/2016) 

- Bellewaerde (actie geldig tot 06/11/2016) 

- Aqualibi (actie geldig tot 31/01/2017) 

Klik op deze link voor meer info en de kortingskode.  

Op woensdag 11 meiwoensdag 11 meiwoensdag 11 meiwoensdag 11 mei 2016 komt de commissie communicatie en commissie communicatie en commissie communicatie en commissie communicatie en sponsoringsponsoringsponsoringsponsoring graag samen om 

19u in het Huis van de Sport om nieuwe lijnen uit te teken voor het VRL communicatie en spon-

soring beleid.  Zit je vol goede ideeën en wil je erbij zijnZit je vol goede ideeën en wil je erbij zijnZit je vol goede ideeën en wil je erbij zijnZit je vol goede ideeën en wil je erbij zijn, geef dan een seintje via info@vlaamse-

roeiliga.be.  

OPROEP 



Als je club met vrijwilligers werkt, dan moet je je aan devrijwilligerswetgevingvrijwilligerswetgevingvrijwilligerswetgevingvrijwilligerswetgeving houden. Hiervoor 

moet je bepaalde zaken bijhouden: 

1. Je moet eerst en vooral je vrijwilligers op de hoogte brengen van hun rechten en plichtenop de hoogte brengen van hun rechten en plichtenop de hoogte brengen van hun rechten en plichtenop de hoogte brengen van hun rechten en plichten. Dit 

doe je door hen een informatienota te bezorgen. Op welke manier je deze informatie meedeelt 

aan de vrijwilliger maakt niet uit, maar het is uiteraard beter om dit schriftelijk te doen. Op die 

manier kan er geen discussie bestaan of de informatie al dan niet doorgegeven is. Via 

een vrijwilligers-overeenkomst kun je met al je vrijwilligers duidelijke afspraken maken. Zo kent 

iedereen zijn rechten en plichten en vermijd je mogelijk al heel wat discussies. 

 

2. Daarnaast moet je ook een    lijst behoudenlijst behoudenlijst behoudenlijst behouden van je vrijwilligers. Indien de vrijwilligers onkosten 

uitbetaald krijgen, dan moeten de dagen waarop ze als vrijwilliger gewerkt hebben, samen met 

de bedragen die ze hiervoor ontvangen hebben, ingeschreven worden. Via 

het vrijwilligersregister kun je deze administratie perfect bijhouden. Bij een controle moet je deze 

lijst steeds kunnen voorleggen.  

Op 21 april21 april21 april21 april werd de Olympische vlamOlympische vlamOlympische vlamOlympische vlam ontstoken bij de Hera Tempel in de antieke Griekse stad 

Olympia. Acteurs in oude Griekse kostuums deden de vlam ontbranden met behulp van paraboli-

sche spiegels. Op 27 april kwam ze aan in het stadion van Panathinaikos in Athene. Op weg van 

Olympia naar Athene werd de olympische vlam een stuk gedragen door enkele vluchtelingen uit 

een opvangkamp in Athene. Op 3 mei komt de vlam toe op Braziliaanse bodem en vertrekt vanuit 

Brasilia, de Braziliaanse hoofdstad, om nadien in 95 dagen heel Brazilië aan te doen. Op het 

parkoers van zo'n 20.000km liggen 83 steden, waaronder de hoofdsteden van de 26 staten in 

Brazilië. Op 5 augustus zal de vlam aankomen in het Maracanã Stadion in Rio de Janeiro voor de 

opening van de 31e Zomerspelen.  

Clubadministratie vrijwilligers 

Olympisch vuur werd op 21 april ontstoken 

VARIA 
Race naar Alaska 

LiteboatLiteboatLiteboatLiteboat lanceert in 2016 een nieuw project namelijk deelnemen met een nieuwe boot aan de 

unieke Race to AlaskaRace to AlaskaRace to AlaskaRace to Alaska. De regels van de race zijn eenvoudig: een tocht van 1200 km  zonder 

motor en zonder ondersteuning naar Alaska. Zeilen, roeien, peddelen.. zijn natuurlijk wel toege-

staan! Als dit geen uitdaging is! 

Klik hier voor een introductiefilmpje.  
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Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 
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… Koen De GezelleKoen De GezelleKoen De GezelleKoen De Gezelle de prestigieuze Reddot design awardprestigieuze Reddot design awardprestigieuze Reddot design awardprestigieuze Reddot design award(één van de meest gerespecteerde designwedstrijden ter wereld) met 

zijn carbon zeecarbon zeecarbon zeecarbon zee----roeibootroeibootroeibootroeiboot gewonnen heeft in de categorie ‘voertuigen’? Van 5214 deelnemers uit 57 landen; met 41 juryleden die het 

product hebben beoordeeld op kwaliteit, design, innovatie en afwerking. Enkele winnaars van vorig jaar: Ferrari, BMW, Mercury Marine, 

onderzeeërs en hogesnelheidstreinen, …  Dikke proficiat! Bewonder de boot op www.c23.be. 

 

… je via deze link meer te weten komt over indoor & outdoor rowing appsindoor & outdoor rowing appsindoor & outdoor rowing appsindoor & outdoor rowing apps. 

  

… het nog 97 dagen97 dagen97 dagen97 dagen zijn tot aan de Olympische SpelenOlympische SpelenOlympische SpelenOlympische SpelenRoeien in Rio. 

  

… TRTTRTTRTTRT een nieuwe websitenieuwe websitenieuwe websitenieuwe website heeft. Klik hier om een kijkje te nemen. 

  

… Philippe De WaelePhilippe De WaelePhilippe De WaelePhilippe De Waele papa geworden is van een flinke dochter Joëlledochter Joëlledochter Joëlledochter Joëlle! Proficiat!  

Wist je dat? 

Bezoek onze website 
www.vlaamse-roeiliga.be 

De Time Out tegen Pesten campagne lanceert dit jaar zes TOP-acties waarmee iedereen aan 

de slag kan om aan een pestvrije sport te werken. Eline BeringsEline BeringsEline BeringsEline Berings bijt de spits af en lanceert 

TOP-actie 1: Werk samen aan iets positiefs!Werk samen aan iets positiefs!Werk samen aan iets positiefs!Werk samen aan iets positiefs!    

  

Klik hier om het filmpje te bekijken. 

  

Samen werken aan een positief groepsklimaat met een gevoel van samenhorigheid en een 

positieve sfeer, is werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans krijgt om te groeien. 

Stilstaan bij trainersgedrag, verbondenheid creëren en samenwerking stimuleren draagt bij 

aan zo’n omgeving. 

  

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 1 reikt je originelegroepsverdelersgroepsverdelersgroepsverdelersgroepsverdelers, voorbeelden 

van samenwerkingsspelensamenwerkingsspelensamenwerkingsspelensamenwerkingsspelenen een reflectiechecklistreflectiechecklistreflectiechecklistreflectiechecklist voor sportbegeleiders aan. Ga ermee aan 

de slag in jouw sportorganisatie en word TOP! 

  

Vind alle informatie op www.topindesport.be/acties. Bekijk ook zeker het vormingsaanbod en 

het gloednieuwe TOP-promotiemateriaal! 

Eline Berings lanceert TOP-actie 1:  
werk samen aan iets positiefs! 



Afgelopen weekend vonden in Hazewinkel de trials plaats, de selectietesten voor het nationaal team. Er 

werd gewerkt met het progressiesysteem van FISA. 

De heren legden elke dag een volledig parcours af met voorwedstrijden, herkansingen en finales. De 

junior jongens, junior meisjes en lichtgewicht dame roeiden 2 of 3 wedstrijden tijdens het volledige 

weekend: voorwedstrijden, herkansingen en finales. Op zondagnamiddag roeiden de junioren een par-

cours in grote boten. 

Bij de heren maakte Hannes ObrenoHannes ObrenoHannes ObrenoHannes Obreno beide dagen zijn favorietenrol waar en won de AAAA----finalefinalefinalefinale. Hij finishte 

telkens ongeveer 10 seconden voor Brusselaar Valschaerts. Obreno focust zich nu verder op de Olympi-Olympi-Olympi-Olympi-

sche kwalificatiesche kwalificatiesche kwalificatiesche kwalificatie die binnen 7 weken op het programma staat. Ook lichtgewicht Van ZandwegheVan ZandwegheVan ZandwegheVan Zandweghe pres-

teerde knap en finishte beide dagen als derde. Ook deze Brugse roeier tracht zich in lichte dubbeltwee 

te plaatsen voor Rio. Zijn ploeggenoot Tim BrysTim BrysTim BrysTim Brys moest echter forfait geven op zondag wegens een griep-

aanval.Bij de junioren heren was Brent De BleserBrent De BleserBrent De BleserBrent De Bleser de winnaar, nipt gevolgd door de Oostendse roeiers 

Marlon Colpaert en Liam Beerlandt. Bij de junioren dames won de Brusselse    WillaumezWillaumezWillaumezWillaumez overtuigend. 

Vandenhouweele werd tweede en Boels derde. De gedetailleerde resultaten kunnen teruggevonden 

worden op de website: klik hier. 

M1x zaterdag 
1. Hannes Obreno                  07.33.73 
2. Jean-Benoît Valschaerts    07.45.24 
3. Niels Van Zandweghe        07.48.55 
Ruben Somers won in de B-finale in 07.56.60 
 
M1x zondag  
1. Hannes Obreno                  07.09.98 
2. Jean-Benoît Valschaerts    07.18.94 
3. Niels Van Zandweghe        07.24.21 
Ruben Somers won in de B-finale in 07.38.76 
 
JM1x 
1. Brent De Bleser        07.30.17 
2. Marlon Colpaert        07.31.43 
3. Liam Beerlandt         07.34.48 

Benjamin Decatelle won de B-finale in 07.41.74 

LW1x Eveline Peleman 

Parcours 1: 08.21.49 — Parcours 2: 08.50.29 — Parcours 3: 08.06.09 

JW 1x 
1. Rachel Willaumez              08.21.02 
2. Ilse Vandenhouweele        08.32.44 
3. 3. Axelle Boels                    08.35.34 
Louise Daenekindt won de B-finale in 08.48.82 
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Kalender 04/16 

• 09090909----10/04/201610/04/201610/04/201610/04/2016 

Internationale Re-

gatta (Gentse RS) 

• 14/04/201614/04/201614/04/201614/04/2016 

Bijscholing Sport-

marketing (Gent) 

• 18/04/201618/04/201618/04/201618/04/2016 

Raad van Bestuur 

(Gent) 

• 21/04/201621/04/201621/04/201621/04/2016 

International  

Student Regatta 

(Gent) 

• 23232323----24/04/201624/04/201624/04/201624/04/2016 

BK Korte Boten  

(Hazewinkel)  

• 30/04/201630/04/201630/04/201630/04/2016    

Duathlon KRCG 

  

COMPETITIE 

Time Trials, 2-3 april 2016 
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Bekers van België 

De laatste jaren zien wij meer en meer Belgische kleuren (roeipakjes en riemen) op wedstrijden 

verschijnen bij roeiers en roeisters die in het prestadium zitten om een selectie te bekomen. Dit 

zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de 

Koninklijke Belgische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op binnen-

landse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds een definitieve selectieeen definitieve selectieeen definitieve selectieeen definitieve selectie op zak 

hebben.  

Het reglement voor de Bekers van België kan je terugvinden op onze website.  

Herinnering gebruik Belgische kleuren 

Op zondag 20 maart vond het rivierenhoofd te Seneffe plaats, een langeafstandswedstrijd over     

6 kilometer. Er kwamen 113 boten aan de start. In de categorie 1xM ging Ruben SomersRuben SomersRuben SomersRuben Somers (ARV) aan 

de haal met de gouden plak in een tijd van 23:17,10. Hij werd op de hielen gezeten door  

Ward Lauwers (TRT) en Tom De Borger (TRT). Katia RottiersKatia RottiersKatia RottiersKatia Rottiers (KRSG) won met 26:28,97 bij de 1xW. 

Bij de junioren overtuigde TRT zowel in de categorie 1xJM met Brent de BleserBrent de BleserBrent de BleserBrent de Bleser als in 1xJW met 

Valérie FoquéValérie FoquéValérie FoquéValérie Foqué. De resultaten kunnen teruggevonden worden op onze website.  

Rivierhoofd Seneffe, 20 maart 

Ook in 2016 organiseren de VRL en LFA enkele evaluatiemomenten voor de populatie 11-14 jarige 

roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het potentieel roeiers en roeisters in 

België. Ook talentdetectie en het opvolgen en begeleiden van jonge talenten in samenwerking met 

de clubs is een belangrijk objectief.  

De eerste evaluatie omvat enkele fysieke testen die afgenomen zullen worden op zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei zaterdag 14 mei 

tussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Genttussen 14u en 17u in Gent. Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 2002, 2003, 2004 en 

2005. Je kan inschrijveninschrijveninschrijveninschrijven voor deze testdag door een mailtje te sturen naar info@vlaamse-

roeiliga.be tegen uiterlijk 1 meiuiterlijk 1 meiuiterlijk 1 meiuiterlijk 1 mei met vermelding van naam, voornaam, geboortejaar, contactgege-

vens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telefoonnummer).  

Nationale testdag 11-14 jarigen, 14 mei 

WADA lijst 2016 

De nieuwe WADA lijst met verboden stoffen en methoden kan je terugvinden via deze link. 

Alle roeiers die deelnemen aan FISA wedstrijden moeten hun medicatie checken met deze lijst. Bij 

vragen kan je contact opnemen met Dr. Ruben De Gendt op ruben.de.gendt@telenet.be.   

International Student Regatta, 21 april 

Op 21 april21 april21 april21 april gaat aan de Watersportbaan in Gent de 2222eeee    studentenregattastudentenregattastudentenregattastudentenregatta door. Schrijf voor 8/04 je 

8+ studententeam in voor deelname. Zorg wel voor een 50/50 verhouding roeiende dames/heren. 

Stuurmannen of vrouwen moeten ook student zijn. 

Naast interesse uit Nederland nu ook mogelijke deelnames van Cambridge University (ENG) en 

Technische Universität Braunschwieg (DUI). 

Stel zelf je team van 9 samen en tracht hen in Gent te verslaan! 

  

Inschrijvingen en vragen via Inschrijvingen en vragen via Inschrijvingen en vragen via Inschrijvingen en vragen via brand.breyne@vlaamsebrand.breyne@vlaamsebrand.breyne@vlaamsebrand.breyne@vlaamse----roeiliga.beroeiliga.beroeiliga.beroeiliga.be....    



Nieuwsbrief Maart 2016 

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Heeft je club een geschikt aanbod dat aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen 

(sporters, supporters, vrijwilligers…)?  

Via de tools van de sportmarketing kan je club een marketingstrategie uitwerken (de 5 P’s:  

product, promotie, prijs, plaats en personeel) om meer waarde te creëren voor haar  

doelgroepen en zo de vooropgestelde doelstellingen zoals sportieve prestaties, medewerking 

van supporters, sympathisanten en vrijwilligers of aantrekken van sponsors te realiseren. Het 

werken met de digitale en sociale media kan hierbij een belangrijke troef zijn.  

Deze bijscholing wordt georganiseerd samen met de Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse 

Kano- en Kajakfederatie. 

 

WanneerWanneerWanneerWanneer: donderdag 14 april 2016 om 19u 

WaarWaarWaarWaar: Huis van de Sport in Gent 

InschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven via deze link: klik hier.  

Bijscholing sportmarketing, 14 april 

20/04/2016 Het managen van emoties in (top) sport   Willebroek 

27/04/2016 Het managen van emoties in (top) sport    Willebroek  

27/04/2016 Relaxatietechnieken als tool voor stressmanagement  Gent 

02/05/2016 Time out tegen pesten     Kortrijk 

03/05/2016 Time out tegen pesten     Gent 

VTS  
Plus 

kalender 

Vanaf september 2016 september 2016 september 2016 september 2016 start er een  

sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN sportrichting ROEIEN in het KTA in Brugge. 

Wanneer je meer informatie hierover wilt of wenst in te 

schrijven kan je je richten naar KTA Brugge. 

http://www.ktabrugge.be 

Een promofilmpje en de flyer vind je alvast op onze websi-

te en op onze facebook pagina. 

Studierichting Roeien aan KTA te Brugge 

Maandag 7 maart ging in het GUSB in Gent het Groot Vlaams Studenten KampioenschapGroot Vlaams Studenten KampioenschapGroot Vlaams Studenten KampioenschapGroot Vlaams Studenten Kampioenschap van 

Studentensport Vlaanderen door. Naast alle andere sportfinales stond voor het eerst ook het 

roeien op het programma. De vier beste tijden kwamen tijdens de prijsuitreiking, voor een pu-

bliek van ongeveer 250 man, samen om onder elkaar uit te maken wie de eerste kampioenen 

waren. Overwinningen voor een enthousiast en wild publiek waren voor Riet Kellers (KUL) en 

Frederick Tison (UGent). Tim BrysTim BrysTim BrysTim Brys van KRCG KRCG KRCG KRCG mocht achteraf de prijs van sportiefste Hogeschool-prijs van sportiefste Hogeschool-prijs van sportiefste Hogeschool-prijs van sportiefste Hogeschool-

studentstudentstudentstudent in ontvangst nemen. Tim ontving de prijs als bewijs van een goede combinatie van stu-

deren en topsport tijdens zijn ganse carrière aan de hogeschool.  

Alle foto's van het evenement vind je op onze facebookpagina.  

Groot Vlaams Studentenkampioenschap Indoorroeien 



BESTUURSNIEUWS 
Dag van de sportclubbestuuder, save the date 

Laat zien dat jouw sportorganisatie tegen pesten is! Registreer je op de TOPTOPTOPTOP----kaartkaartkaartkaart en ga voluit 
voor een pestvrije sportomgeving! De TOP-actie wil letterlijk àlle sportorganisaties in Vlaanderen 
doen kleur bekennen. Welke kleur? Iedereen moet gaan voor geel! Geel is de kleur van een posi-
tieve vibe, van een optimistisch groepsgevoel, van plezier en van een constructieve sfeer. Van 

een sportorganisatie die vrij is van pesten. Meer info: www.topindesport.be. 

In 2016 worden zes TOPTOPTOPTOP----vormingenvormingenvormingenvormingen georganiseerd verspreid over Vlaanderen. Je komt er te 

weten hoe je een TOP-omgeving kan creëren en samen gaan we op zoek naar een positief ant-

woord op pestgedrag. De vorming staat stil bij wat pestgedrag is, hoe het ontstaat, wat de risico-

factoren zijn, met welke gevolgen de gepeste kampt. Tijdens de vorming worden de zes laag-

drempelige TOP-acties voorgesteld: bewustwording, positief groepsklimaat, aanspreekpunt en 

meldingsprocedure, gedragscode, thematraining en gepaste reactie. 

Schrijf je snel in! Klik hier : https://topindesport.be/vorming. 

 

Kortrijk 2 mei — Gent 3 mei — Hasselt 12 mei — Antwerpen 3 oktober — Brugge 6 oktober —

Leuven 10 oktober 
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CLUBNIEUWS 
Zet jouw sportorganisatie op de TOP-kaart 

Naar aanleiding van het einde van een Olympiade kunnen er voorstellen tot wijziging van de  

Roeicodex geopperd worden.  

Daar enkele clubs ons al aangaven voorstellen tot wijziging te willen formuleren is het misschien 

aangewezen een werkgroep op te richten vanuit de VRL.  

Wie zich geroepen voelt hieraan mee te werken: graag een seintje naar info@vlaamse-roeiliga.be.  

Werkgroep Codex 

Op 5/06/2016 5/06/2016 5/06/2016 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven Moervaart van de haven Moervaart van de haven Moervaart van de haven 

van Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokerenvan Gent tot in Lokeren. Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, 

prachtige oude bruggen en een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Loke-

ren. Binnenkort ontvangen alle clubs verdere info en kan er ingeschreven worden via 

brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.  

RECREATIE 

Toertocht VRL, 5 juni 



Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Telefoon: (09) 243 12 50 

Fax: (09) 243 11 28 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

Nieuwsbrief Maart 2016 

… KRB onverwacht bezoek kreeg van een zeehond tijdens de training? Een vermelding in de krant waardig: klik hier! 

 

… het nog 123 dagen123 dagen123 dagen123 dagen zijn tot aan de Olympische Spelen Roeien in RioOlympische Spelen Roeien in RioOlympische Spelen Roeien in RioOlympische Spelen Roeien in Rio. 

  

… De VRL Roeiawards VRL Roeiawards VRL Roeiawards VRL Roeiawards doorgaan op vrijdag 2 december2 december2 december2 december 2016. 

  

… de Dag van de TrainerDag van de TrainerDag van de TrainerDag van de Trainer dit jaar doorgaat op 17 december17 december17 december17 december? Reserveer deze datum alvast in je agenda! 

  

… Laurens Hagelsteen van PXL Hogeschool uit Hasselt op zoek is naar een 2x om over te kopen. Materiaal, bouwjaar of merk zijn niet 

gespecifieerd. Contact via hagelsteensl@gmail.com.  

Wist je dat? 

Bezoek onze website 
www.vlaamse-roeiliga.be 

Cambridge wint de 162e Boat Race en leidt nu met 82-79. Lees het volledige artikel hier.  

Filmpjes VRL Time Trials 

ALLERLEI 
Oxford — Cambridge 

Enkele studenten van hogeschool UCLL hebben afgelopen weekend filmpjes gemaakt van de Time Trials. Jullie kunnen deze terug-

vinden op onze facebookpagina: klik hier.  



Zaterdag- en zondagmorgen: een blauwe hemel, het zonnetje van de partij maar weliswaar heel frisjes. 

Een ideale dag om de Brugge Boat Race te organiseren. KR Brugge mocht weer deelnemers uit acht  

verschillende landen verwelkomen.  Dit jaar letterlijk een 

kleurrijk deelnemersveld. Roeipakjes hadden leuke, frisse 

kleuren en heel verschillende prints! Hier en daar werd een 

geluksbrenger mee op het water genomen. 

De eerste winnaar van het weekend was de 8+M van Imperial 

(GBR) die de afstand van 5000m in 17.00.87 aflegde. Ze 

werden gevolgd door CRC (GER) in 17.44.79 en een gemende 

Belgische-Sloveense-Oostenrijkse boot in 17.44.91. De ploeg 

van de Gentse RS haalde wegens materiaalbreuk de start 

niet. Ook de dames van Imperial (GBR) gingen lopen met de eerste plek (19.37.53). Opnieuw gevolgd 

door CRC (GER) in 20.10.87 en een andere boot van Imperial (GBR) in 20.41.82. In de categorie JM8+ 

domineerde Westminster  School met een winnende t i jd van 17.32.11. 

Op zondag kwamen heel wat verschillende boottypes aan bod. Alle resultaten zijn terug te vinden op 

onze website:klik hier.   

 

Nieuwsbrief Februari 2016 

Kalender 01/16 

• 05/03/201605/03/201605/03/201605/03/2016 

Evaluatietest  

Nationaal Team 

(Hazewinkel) 

• 07/03/201607/03/201607/03/201607/03/2016 

Groot Vlaams  

Studenten 

Kampioenschap 

(Gent) 

• 20/03/201620/03/201620/03/201620/03/2016 

Internationaal  

Rivierhoofd 

(Seneffe) 

• 26/03/201626/03/201626/03/201626/03/2016 

Havenregatta UNB 

• 27/03/201627/03/201627/03/201627/03/2016 

Lentehandicap 

RCNSM  

(Wépion)  

COMPETITIE 

Brugge Boat Race, 27 en 28 februari 

De Gentse RS organiseerde op zaterdag 6 februari haar jaarlijkse ergometer-kampioenschappen. Er 

waren 146 deelnemers en er werden 2 Belgische records verbroken. Bert Verkest brak het record bij de 

18 jarigen dat op naam van Benoît Leclercq stond en Niels Van Zandweghe brak het record in de catego-

rie M<=75kg, dat tot hiertoe op naam van Hannes Obreno stond. Hieronder kan je de reekswinnaars 

terugvinden. 

De gedetailleerde uitslagen kunnen geraadpleegd worden op onze website: klik hier.    

JW14: Jeanne Lenom (RCAE), 03.45.30 

JM14: Stan Marcxk (TRT), 03.34.90 

JW16: Caitlin Govaert (UNB), 07.26.20 

JM16: Calvin Govaert (UNB), 06.31.20 

MM: Christophe Campolini (SRUNL), 03.08.00 

JW18: Axelle Boels (KRSG), 07.20.10 

JM18: Bert Verkest (KRB), 06.09.50: nieuw Belgisch record! 

W<=61.5 kg: Eveline Peleman (KRSG), 07.14.00 

M<=75 kg: Niels Van Zandweghe (BTR), 06.09.30: nieuw Belgisch record! 

W: Annick De Decker (GRS), 06.49.10 

M: Jean-Benoît Valschaerts (RSNB), 05.57.10  

Ergometerkampioenschappen, 6 februari 
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Toertocht VRL 

Sinds 2016 is aan de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen het studentenroeien van 

start gegaan.  

Van 10 tot 17 februari waren er publiciteitsmomenten in de verschillende instellingen van de asso-

ciatie.  

Op zondag 28/02 ging een initiatiemoment door om alle geïnteresseerde studenten eens een er-

varing op het water te gunnen.  

Vanaf 5/03 gaan de eerste trainingen door. Het initiatief hiervoor komt van enkele dolenthousias-

telingen uit de verschillende Antwerpse clubs: Fedrik Degrauwe van The Oar, Arno Leurs van ARV, 

Katia Van Wesemael van TRT en Marc De Waele van RARC/KAWV.  

Bedankt voor jullie inspanningen!    

Op 5/06/2016 gaat de toertocht van de Vlaamse Roeiliga door op de Moervaart van de haven van 

Gent tot in Lokeren.  

Deze prachtig groene vaart brengt ons langs rustige natuurgebieden, prachtige oude bruggen en 

een middagstop aan het Keysershof richting het schilderachtige Lokeren.  

Binnenkort ontvangen alle clubs verdere info. 

Er kan ingeschreven worden via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.   

RECREATIE 
Studentenroeien Antwerpen  

De Vlaamse Roeiliga investeert in extra wedstrijden voor studenten. In samenwerking met de VSSF 

gaan op maandag 07/03/2016 in de GUSB aan de watersportbaan in Gent de eerste inter-

universitaire ergometer-kampioenschappen door.  

Inschrijven kan op de website van de Vlaamse Studentensportfederatie: klik hier.  

Daarnaast zoeken we nog teams voor deelname aan de tweede editie van de studentenregatta. 

Gemengde groepen studenten kunnen zich inschrijven via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be om 

deel te nemen.  

Studentenroeiwedstrijden, 7 maart 

De Vlaamse Roeiliga organiseert tijdens het weekend van 2 en 3 april de time trials in Hazewinkel. 

Dit zijn de selectietesten voor het nationaal team.  

Voor een goede organisatie zijn wij op zoek naar een aantal helpende handen waaronder  

pontonjongens en pontonmeisjes die de boten helpen vasthouden aan de start.  

Wil jij graag jouw steentje bijdragen hiervoor?  

Stuur dan een mailtje naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.  

We voorzien een leuke attentie voor elk pontonjongen en pontonmeisje. Hartelijk dank!  

Pontonjongens– en meisjes gezocht, 2-3 april 
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

Heeft je club een geschikt aanbod dat aansluit bij de wensen van de verschillende doelgroepen 

(sporters, supporters, vrijwilligers…)?  

Via de tools van de sportmarketing kan je club een marketingstrategie uitwerken (de 5 P’s:  

product, promotie, prijs, plaats en personeel) om meer waarde te creëren voor haar  

doelgroepen en zo de vooropgestelde doelstellingen zoals sportieve prestaties, medewerking 

van supporters, sympathisanten en vrijwilligers of aantrekken van sponsors te realiseren. Het 

werken met de digitale en sociale media kan hierbij een belangrijke troef zijn.  

Deze bijscholing wordt georganiseerd samen met de Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse 

Kano- en Kajakfederatie. 

 

WanneerWanneerWanneerWanneer: donderdag 14 april 2016 om 19u 

WaarWaarWaarWaar: Huis van de Sport in Gent 

InschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven via deze link: klik hier.  

Bijscholing sportmarketing, 14 april 

29/02/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen  Hasselt 

09/03/2016 Portie ‘sportvoeding’ aub!     Hasselt  

10/03/2016 Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?  Gent 

14/03/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen Brugge Hasselt 

18/03/2016 CONGRES: Gluren bij de buren (samen met NL coach)  Herentals 

VTS  
Plus 

kalender 

De volgende cursus trainer B roeien zal plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober 

2016.2016.2016.2016. 

Klik hier voor het lessenrooster (onder voorbehoud) 

Klik hier voor het opleidingsstramien 

 

Voordat het sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden, moet de cursist geslaagd zijn voor 

het algemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse Trainersschool  

georganiseerd wordt. 

Indien dit nog niet het geval is, dient de cursist dit zo snel mogelijk te volgen.  

Je kan de verschillende data en locaties terugvinden via deze link. 

Indien je meer informatie wenst te verkrijgen, stuur gerust een mailtje 

naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be. 

Trainer B Roeien 2016 

Op maandagavond 1 februari organiseerde de Vlaamse Roeiliga een workshop ‘optimaal  

gebruik van je Polar hartslagmeter’ voor ongeveer 25 roeiers en hun coaches. Een medewerker 

van Polar lichtte enkele basisprincipes van inspanningsfysiologie en hartslagmeting toe, gevolgd 

door een aantal praktijkgerichte tips hoe je met je Polar hartslagmeter aan de slag kan, welke 

trainingsgegevens je kan programmeren, analyseren, …  

Daarnaast kwam ook aan bod hoe je als coach al deze informatie van je atleet kan ontvangen. 

Je kan de powerpointpresentatie hier downloaden. 

Klik hier voor een korte toelichting bij de presentatie. 

Workshop ‘Optimaal gebruik van je Polar’ 



In de loop van maart zullen wij een algemene bevraging bij de roeiclubs lanceren met het oog 

op het beleidsplan 2017-2020 en dit in het kader van het nieuwe (ontwerp)decreet dat het 

sportsubsidiëringsbeleid in Vlaanderen vanaf 2017 zal beheersen.  

BESTUURSNIEUWS 
Bevraging clubs inzake beleidsplan 2017-2020 

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs. Tijdens de Week van de Vrijwilli-

ger, van 27 februari tot 6 maart, staat hun gemotiveerde inzet en enthousiaste engagement 

centraal. Overal in Vlaanderen worden opnieuw acties en evenementen georganiseerd om alle 

vrijwilligers te bedanken. 

Met andere woorden: vrijwilligers zijn onmisbaar in de sportsector, en dat willen we hen laten 

weten. Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om 

anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club! 

Ben jij fier op je vrijwilligers en wil je hen een extra schouderklopje geven? Zet hen tijdens de 

Week van de Vrijwilliger in de bloemetjes! 

 

Een origineel bedankje... 

- Bedank je vrijwilligers persoonlijk: met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedan-

kingskaartje of -mailtje,... 

- Organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,... 

- Plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de nieuwsbrief,... 

- Stuur een bedankingskaartje om je vrijwilligers te bedanken. 
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CLUBNIEUWS 
Week van de vrijwilliger, 27 februari tot 6 maart 

Naar aanleiding van het einde van een Olympiade kunnen er voorstellen tot wijziging van de  

Roeicodex geopperd worden.  

Daar enkele clubs ons al aangaven voorstellen tot wijziging te willen formuleren is het misschien 

aangewezen een werkgroep op te richten vanuit de VRL.  

Wie zich geroepen voelt hieraan mee te werken: graag een seintje naar info@vlaamse-roeiliga.be.  

Werkgroep Codex 

Ook in 2016 organiseren de VRL en LFA enkele evaluatiemomenten voor de populatie 11111111----14 14 14 14 

jarigejarigejarigejarige roeiers. De doelstelling is om een exact beeld te hebben van het potentieel roeiers en roei-

sters in België. Ook talentdetectie talentdetectie talentdetectie talentdetectie en het opvolgen en begeleiden van jonge talenten in samen-

werking met de clubs is een belangrijk objectief. De eerste evaluatie omvat enkele fysieke testen 

die afgenomen zullen worden op zaterdag 14 meizaterdag 14 meizaterdag 14 meizaterdag 14 mei. Doelgroep zijn roeiers en roeisters geboren in 

2002, 2003, 2004 en 2005. Je kan inschrijven voor deze testdag door een mailtje te sturen 

naar info@vlaamse-roeiliga.be tegen uiterlijk 1 mei met vermelding van naam, voornaam, geboor-

tejaar, contactgegevens en contactgegevens ouders (e-mailadres en telnr.).  

Save the date: Nationale testdag op 14 mei 

Uiterlijk op 31 maart moet de aangifte voor de patrimoniumtaks van vzw's gebeurd zijn. Moet je 

vereniging deze taks betalen of mag je een nihil-aangifte indienen? 

Lees hier meer  

Patrimoniumtaks 



De Gentse Roei- en Sportvereniging organiseerde op zondag 10 januari haar jaarlijkse 

loopcross. Er waren 131 deelnemers. Hieronder kan je de reekswinnaars terugvinden: 
JW12 (1300m) 1 dlnr: Julie De Clercq (KRCG)  

JM12 (1300m) 15 dlnrs: Arjen Willem (BTR) 

JW14 (2600m) 6 dlnrs: Janne Claeys (KRB)  

JM14 (2600m) 25 dlnrs: Arnout Pottie (KRB) 

JW16 (5100m) 7 dlnrs: Maaike Defloor (BTR)  

JM16 (5100m) 23 dlnrs: Tristan Vandenbussche (BTR) 

JW18 (5100m) 11 dlnrs: Axelle Boels (KRSG)  

JM18 (7500m) 13 dlnrs: Xander Deweert (GRS) 

W (5100m) 5 dlnrs: Katrien De Reu (GRS)  

M (7500m) 12 dlnrs: Ruben De Gendt (KRSG) 

MW (5100m) 7 dlnrs: Nadine Deruwe (BTR)  

MM (7500m) 6 dlnrs: Ronny De Cocker (VVR)  
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Kalender 01/16 

• 01/02/201601/02/201601/02/201601/02/2016 

Workshop ‘optimaal 

gebruik van je Polar 

hartslagme-

ter’ (HvdS, Gent) 

• 06/02/201606/02/201606/02/201606/02/2016 

Ergometerkampi-

oenschappen Gent-

se RS 

• 17/02/201617/02/201617/02/201617/02/2016 

Algemene Vergade-

ring VRL (HvdS, 

Gent) 

• 18/02/201618/02/201618/02/201618/02/2016 

Info- en debatavond 

gendoping (Aula, 

Gent) 

• 20/02/201620/02/201620/02/201620/02/2016 

Algemene Vergade-

ring Koninklijke Bel-

gische Roeibond 

(Gentse RS) 

• 21/02/201621/02/201621/02/201621/02/2016 

Winterhandicap 

RSNB 

• 22/02/201622/02/201622/02/201622/02/2016 

Infoavond Faculta-

tieve Opdracht 

Jeugdsport 

(HvdS, Gent) 

• 27272727----28/02/201628/02/201628/02/201628/02/2016 

Brugge Boat Race 

• 29/02/201529/02/201529/02/201529/02/2015 

Raad van Bestuur 

VRL 

(HvdS, Gent)  
 

COMPETITIE 

Loopcross, 10 januari 

Competitielicentie 2016 

Het nieuwe roeiseizoen gaat van start en daarbij hoort de aanvraag van een nieuw licentienummer. 

Vergeet niet tijdig het volledig ingevulde (getekend medisch getuigschrift + kopie identiteitskaart) licen-

tieformulier in orde te brengen en af te geven binnen jouw club.  

Tijdens het weekend van 2 en 3 april organiseert de Vlaamse Roeiliga de Time Trials in Hazewinkel, de 

selectietesten voor het nationaal team. We zijn nog op zoek naar pontonjongens/meisjespontonjongens/meisjespontonjongens/meisjespontonjongens/meisjes om de boten 

aan de start vast te houden. 

Geïnteresseerden mogen een mailtje sturen naar celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be.  

Pontonjongens– en meisjes gezocht, 2-3 april 

RECREATIE 

FISA World Tour 2016 

De jaarlijkse FISA World Rowing Tour gaat In 2016 door 

van 25/06 tot 3/07 op de prachtige meren nabij  

Salzburg in Oostenrijk. Een korte blik op de presentatie 

doet iedereen zin krijgen om deel te nemen. Een ideale 

mogelijkheid om binnen Europa zo’n prachtige wateren 

te bezoeken. Linken voor de presentatie en 

de inschrijvingsdocumenten op onze website.   
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Studentenroeien Antwerpen 
Na enkele vergaderingen en brainstormsessies is de kogel door de kerk. De Associatie van Uni-

versiteit en Hogescholen Antwerpen stappen mee in het studentenroeien project! Fedrik De-

grauwe van The OAR, Arno Leurs van ARV, Katia Van Wesemael van TRT en Marc De Waele van 

RARC/KAWV zijn de initiatiefnemers die de Antwerpse studenten de mogelijkheid zullen bieden 

om te leren roeien. Een nieuwe en grote stap binnen het studentenroeien. Het opent de deuren 

om in de toekomst ook in Antwerpen een studentenregatta te organiseren, wie weet misschien 

in het Kattendijkdok.   

Op maandagavond 1 februari organiseert de Vlaamse Roeiliga een workshop ‘optimaal gebruik 

van je Polar hartslagmeter’ voor roeiers en hun coaches. Een medewerker van Polar zal heel 

praktijkgericht toelichten wat je allemaal met je Polar kan doen, welke gegevens je er allemaal 

kan uithalen, hoe je jouw planning en training zo optimaal mogelijk kunt voorbereiden, hoe je 

alles kan analyseren en hoe de coach deze informatie ook kan ontvangen. De workshop start 

om 19u30 en vindt plaats in het Huis van de Sport te Gent. Mocht je reeds vragen hebben, kan 

je die op voorhand doormailen .  

OPLEIDING EN BIJSCHOLING 
Workshop optimaal gebruik van je polar  

Op 18 februari organiseert Alumni Hilo een debat over gendoping. Op de komende Olympische 

Spelen in Rio zal voor het eerst getest worden op gendoping. Maar lopen er nu al genetisch ge-

modificeerde atleten (gga’s) rond? En hoe werkt gendoping juist? Hoe pakken de dopingjagers 

dit aan? En welke zijn de favoriete sjoemelgenen in de sport? De enige manier om een ant-

woord te vinden op deze prangende, maar vaak complexe vragen, is voor één avond de herse-

nen van een eigenzinnige sportjournalist, een sportgen-speurder, een dopingjager en een gen-

therapie-expert in één pot te steken en er eens goed in te draaien… 

SprekersSprekersSprekersSprekers    

Hans Vandeweghe: Kritisch sportjournalist (De Morgen) en dopingkenner (auteur van ‘Wie ge-

looft die coureurs nog?’) 

Martine Thomis: Professor sportgenetica (KULeuven) 

Peter Van Eenoo: Professor en hoofd van DoCoLab (UGent) 

Olivier Vanakker: Professor klinische genetica (Centrum Medische Genetica, UZ-Gent) 

Moderator: Wim Derave. Professor inspanningsfysiologie (UGent) 

Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?Waar en wanneer?    

Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent 

Donderdag 18 februari 2016: 20u-22u (aanpalend praatcafé open van 19u-20u en van 22u-

23u) 

Prijs?Prijs?Prijs?Prijs?  

10 euro (5 euro voor betalende leden AlumniHilo) 

Wil je erbij zijn op deze niet te missen avond? 

Schrijf dan in via deze link:  www.ugent.be/gendoping. 

  

 

Info en debatavond Gendoping, 18 februari 
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OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

CLUBNIEUWS 
VRL gaat voor een TOP sportomgeving en zegt 
Time out tegen pesten 

Op 14 april organiseren wij samen met de VYF, Vlaamse Yachting Federatie, een bijscholing 

rond sportmarketing. Hoe kan je als club een marketingstrategie uitwerken om meer waarde te 

creëren voor je doelgroep en zo je doelstellingen realiseren? 

Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!Reserveer alvast deze datum!  

Save the date: 14 april 

De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze De Vlaamse sportsector zet in 2016 het thema pesten hoog op de agenda. Ook wij delen deze 

visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.visie en vragen mee een Time Out tegen Pesten.    Pesten is een ingrijpende vorm van geweld 

waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwet-

send, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het the-

ma pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2016 geïnformeerd, opge-

leid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld 

bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak 

ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

 

De campagne loopt het hele jaar door onder de titel Time Out tegen Pesten, ook wel TOP in de 

sport. Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media (#topindesport), is 

het nu aan ons om een Time Out te vragen en het thema pesten op de agenda te zetten. Wij 

zeggen alvast luidop Time Out tegen Pesten! 

 

Wie meer informatie wil over dit thema, verwijzen we graag door naar de website van de cam-

pagne: www.topindesport.be. 

Je kunt ook altijd terecht bij het Inter-nationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) voor in-

formatie over pesten en andere ethische thema’s: klik hier. 

29/02/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen  Hasselt 

09/03/2016 Portie ‘sportvoeding’ aub!     Hasselt  

10/03/2016 Hamstringblessures: onvermijdelijk of toch niet?  Gent 

14/03/2016 ‘Feedback’ of ‘Feed-forward’: oplossingsgericht coachen Brugge Hasselt 

18/03/2016 CONGRES: Gluren bij de buren (samen met NL coach)  Herentals 

VTS  
Plus 

kalender 

De volgende cursus trainer B roeien zal plaatsvinden in Gent en start op zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober zaterdag 1 oktober 

2016201620162016. Het lessenrooster zal binnenkort op de website van de Vlaamse Roeiliga geplaatst  

worden. Voordat het sportspecifieke gedeelte kan gevolgd worden, moeten de cursisten  

geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer Balgemeen gedeelte van instructeur B en trainer B, dat door de Vlaamse 

Trainersschool georganiseerd wordt. Je kan de verschillende data en locaties terugvinden  

via deze link: klik hier. 

Trainer B 



Ook in 2016 gaat de VRL verder met de facultatieve opdracht jeugdsport. We lichten graag het 

aangepaste reglement toe op maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te maandag 22 februari 2016 om 19u in het Huis van de Sport te 

GentGentGentGent. Hou rekening met de voorwaarde om te kunnen instappen in het jeugdsportfonds: een 

goedgekeurd jeugdsportbeleidsplan voorleggen! Graag jullie komst bevestigen voor 15 februari voor 15 februari voor 15 februari voor 15 februari 

2016.2016.2016.2016.  

Door de recente vluchtelingenstroom bestaat er een grote kans dat er bij jouw sportclub ook niet

-Belgen willen aansluiten. Wat zijn hun rechten en waarop moet je letten als sportclubbestuur-

der? Dit alles werd gebundeld in een infofiche opgemaakt door het Gelijkheidscentrum, het 

kruispunt Migratie-Integratie, de Vlaamse Sportfederatie en Bloso. 

 

De krachtlijnen van he document: 

1. Een sportclub mag nietnietnietniet----Belgen aansluitenBelgen aansluitenBelgen aansluitenBelgen aansluiten, zelfs al verblijven ze onwettig in ons land. De aan-

sluiting kan niet geweigerd worden omwille van het verblijfsstatuut (dit wordt gegarandeerd via 

het non-discriminatiebeginsel en het Internationaal Kinderrechtenverdrag). Aansluiting bij een 

sportclub wil echter niet meteen zeggen dat de niet-Belg mag deelnemen aan de competitie. Om 

competitievervalsing tegen te gaan, vragen heel wat federaties een bewijs van identiteit op. Fe-

deraties hebben hier in hun reglementen vaak specifieke regels voor voorzien, dus dit kijk of 

vraag je best na via je specifieke sportfederatie. 

2. Elk aangesloten lid valt onder de verzekering van de sportfederatie ongeacht zijn nationaliteit 

of verblijfsstatuut. Bij terugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kostenterugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tus-

sen het deel dat de verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het bedrag dat de 

ziekteverzekering (mutualiteit) uitbetaalt. Of dit laatste gedeelte door de ziekteverzekering uitbe-

taald wordt, hangt dus af van het feit of de niet-Belg al dan niet bij een mutualiteit is aangeslo-

ten. 

3. Sporters niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst van de ziekteverzekering, kun-

nen toch nog recht hebben op de terugbetaling van dit gedeelte. Hiervoor gaan ze best bij het 

OCMW langs. 

 

De infofiche bevat een handig overzicht van de te ondernemen stappen.  

Jeugdsportfonds 2016 

BESTUURSNIEUWS 
Rechten van niet-Belgen in je sportclub 

Week van de vrijwilliger, 27 februari tot 6 maart 

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs. Tijdens de Week van de Vrijwilli-

ger, van 27 februari tot 6 maart, staat hun gemotiveerde inzet en enthousiaste engagement 

centraal. Overal in Vlaanderen worden opnieuw acties en evenementen georganiseerd om alle 

vrijwilligers te bedanken. 

Met andere woorden: vrijwilligers zijn onmisbaar in de sportsector, en dat willen we hen laten 

weten. Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om Bedankt aan alle bestuursvrijwilligers die zich wekelijks achter de schermen inzetten om 

anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club!anderen kwalitatief te laten sporten in een leuke club! 

Ben jij fier op je vrijwilligers en wil je hen een extra schouderklopje geven? Zet hen tijdens de 

Week van de Vrijwilliger in de bloemetjes! 

 

Een origineel bedankje... 

- Bedank je vrijwilligers persoonlijk: met een woordje van dank, een kleine attentie, een bedan-

kingskaartje of -mailtje,... 

- Organiseer een evenement voor je vrijwilligers: een borrel, een brunch, een sportieve uitstap,... 

- Plaats een speciale vrijwilliger in de kijker in het clubboekje, in de nieuwsbrief,... 

- Stuur een bedankingskaartje om je vrijwilligers te bedanken. 
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… de Roeigids 2016Roeigids 2016Roeigids 2016Roeigids 2016 volledig klaar is? Het jaarlijks magazine van de Vlaamse Roeiliga is opnieuw een mooie editie geworden!  

De Roeigidsen zullen verdeeld worden aan de clubs op de Algemene Vergadering op 17/02. 

… de vaarkaartenvaarkaartenvaarkaartenvaarkaarten volledig klaar zijn en dat ze eveneens ter beschikking worden gesteld op de Algemene Vergadering op 17/02. 

  

… het nieuw roeiseizoen gestart is, dus breng je licentie 2016licentie 2016licentie 2016licentie 2016 met bijhorend medisch getuigschrift snel in orde voor een gans jaar  

roeiplezier! 

... de topsportkalender 2016topsportkalender 2016topsportkalender 2016topsportkalender 2016 online te raadplegen is op onze website? Klik hier om hem snel te bekijken. 

… de maxima van de forfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoedingforfaitaire onkostenvergoeding ongewijzigd zijn? Ook in 2016 kan een vrijwilliger via een forfaitaire kosten-

vergoeding maximum 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar ontvangen. 

Wist je dat? 

Bezoek onze vernieuwde webstek 

www.vlaamse-roeiliga.be 

ALLERLEI 
Onderzoek ‘De relatie tussen resilience, zelfregulatie en coping 
met het oog op een optimale sportprestatie  

Mart Tas is studente sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel en werk dit jaar haar masterproef 'De relatie tussen resilien-

ce, zelfregulatie en coping met het oog op een optimale sportprestatie' af. Om dit te kunnen onderzoeken heeft zij een vragenlijst op-

gesteld voor sporters die deelnemen aan competities op provinciaal, Vlaams, nationaal of internationaal niveau. Daarnaast mogen ze 

niet jonger dan 12 jaar zijn en niet ouder dan 55 jaar. Met de resultaten van het onderzoek kan men later aan de hand van verder 

onderzoek bepaalde strategieën uitwerken om de sportprestatie van competitiesporters te gaan verbeteren. Het invullen van de vra-

genlijst zal ongeveer 15-20 minuten duren. Je kan de vragenlijst invullen door hier te klikken.  

Drs. Jens Van Lier, onderzoeker aan de KU Leuven en 

sportpsycholoog, faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen, doet een online onderzoek naar helpende 

en storende gedachten bij sportprestaties. Het is een  

vervolgonderzoek dat hij reeds heeft uitgevoerd bij een 

Amerikaanse populatie maar nu verder wil onderzoeken bij 

een grote groep sporters uit verschillende sporttakken in 

Vlaanderen.  

Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek.   

Online ondezoek  
KU Leuven 

Schrijf je snel in! 
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… het VRL busje bedrukt werd zodat we goed zichtbaar zijn op de weg! 

 

… Tim Brys genomineerd is voor de prijs 'Sportieve Hogeschoolstudent Academiejaar 2015-2016', een prijs voor de combinatie top-

sport en studie? Deze prijs wordt uitgereikt na het Groot Vlaams Studentenkampioenschap in de GUSB te Gent op maandag 7 maart 

2016. 

 

… Dynamo Project feedback vraagt over hun brochures zodat zij hun tools verder kunnen afstemmen op de noden van de clubs. Klik 

hier om jouw evaluatie door te geven. 

Wist je dat? 

Bezoek onze website 

www.vlaamse-roeiliga.be 

ALLERLEI 
Rio 2016 kwalificaties: een stand van zaken 

“Wie gaat er voor Team Belgium naar de Olympische Spelen in Rio?” is een vraag 

die op vele lippen brandt. In het grote geheel van internationale selectiecriteria is 

het vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Deze criteria verschillen na-

melijk erg per sport. Daarom zetten wij alvast een aantal dingen voor jou op een 

rijtje. Klik hier om het volledige artikel te lezen.     

Voer je als sportclub een btw-boekhouding of opteer je voor de vrijstellingsregeling (kleine ondernemer) via formulier 604A waardoor 

je een btw-nummer hebt aangevraagd, dan moet je jaarlijks voor 31 maart de klantenlisting indienen. 

Lees hier meer   

Dag van de sportclubbestuurders 

BTW Listing indienen voor 31 maart 
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